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Atenció 
Aquest document encara es troba en fase d’elaboració. L’objectiu d’aquest esborrany és 
facilitar i promoure un document final que reculli les propostes i coneixements de tot el 

personal del Cos de Bombers. 

Donat que es tracta d’un projecte de treball, pot contenir errors, inexactituds o ser incomplert. 
La informació continguda en aquest document s’actualitza constantment, per tant, està 

subjecte a canvis sense previ avís fins a la data prevista d’aprovació definitiva del document 
(31/04/2011), i no es pot interpretar com un compromís per part de qualsevol persona que 

hagi participat en la seva elaboració. 

Qualsevol comentari, proposta de millora o d’esmena formal serà benvinguda i es pot fer 
arribar a  doperacions.bombers@gencat.cat 

Abans d’imprimir aquest document, recordeu que tots els parcs de bombers rebran un 
exemplar imprès per al seu estudi. Us recomanem la lectura del document en format 

electrònic. 
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Les Guies Operatives son recomanacions i orientacions per realitzar una tasca o resoldre una 

actuació, estant sempre supeditades a les Instruccions Operatives i a les ordres del Cap 

d’Intervenció. Si el seguiment d'aquesta guia operativa pot suposar un risc per a l'equip 

d'extinció, o el Cap d’Intervenció determina que aquest no és el millor curs d'actuació, serà 

necessari defugir la metodologia expressada en aquesta guia operativa a favor d’un curs 

d’actuació més segur i eficaç. 
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PRESA DE DECISIONS 
 

Al personal del Cos de Bombers sovint se’l requereix que prengui decisions en entorns de 

ràpida evolució i risc elevat. Encara que la majoria de les decisions preses pel personal del Cos 

de Bombers són eficaces, les conseqüències de decisions errònies poden incloure víctimes 

mortals, greus danys a la propietat, danys mediambientals o una combinació dels abans 

esmentats. Diferents estudis han identificat l’error en els processos de presa de decisions com 

el principal i reiteratiu factor que contribueix a un resultat negatiu en la resolució d’incidents. 

La presa de decisions en el context d’emergències és l'habilitat per decidir quines projeccions o 

solucions s'implementaran millor per acomplir la missió amb èxit. 

Encara que hagin moltes teories sobre la pressa de decisions (que sovint entren en conflicte) sí 

que sembla que hi ha un cert consens en els següents punts: 

 Gairebé totes les decisions eficaces en un incident es basen en la capacitat de 

desenvolupar una correcta consciència de la situació (Ross i altres, 2004; Crichton i 

Flin, 2002) és a dir, la correcta apreciació contínua dels factors implicats en un incident 

i les seves implicacions futures. 

 Les persones recorren a diversos models de presa de decisions depenent de factors 

tals com temps, risc, complexitat i familiaritat/experiència amb la situació (Crichton, 

2001). 

 Els diversos models de presa de decisions formen un espectre que inclou els processos 

analítics creatius i formals (quan es disposa de temps), procedimentals (o basats en 

regles), els basats en valors i dogmes professionals i, per últim en situacions de poc 

temps i risc alt, decisions basades en l’experiència. 

 Un aspecte clau de la presa de decisions eficaç és el desenvolupament d’una 

consciència de la situació precisa combinada amb la selecció del model apropiat de 

pressa de decisions. 

Com em esmentat abans, no existeix un model únic de presa de decisions apropiat per a tots 

els tipus de decisions operatives. Els factors claus que determinen el model correcte de presa 

de decisions a utilitzar són: 

 Temps disponible. 

 Nivell de risc. 

 Complexitat/experiència (o no) d’una determinada situació 

 Disponibilitat d’informació. 
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La figura que es mostra a continuació il·lustra mostra la relació entre els factors que afecten la 

valoració d’una situació i el model de presa de decisions més adient (Adaptació de Flin, 2001) 

 

 

 

Els quatre estils principals de presa de decisions utilitzats per a la valoració d’un incident son: 

creatiu, analític, de procediment i de reacció immediata. 

El model més sofisticat (i intensiu) és la solució creativa de problemes que requereix una 

diagnosi d'una situació desconeguda i la creació d'un nou curs d'actuació. Aquest és el més 

exigent dels quatre models i requereix un mestratge significatiu i és més probable que s'utilitzi 

en la fase de planificació estratègica més que durant un operatiu. 

La presa de decisions analítica mitjançant el model IADO també requereix una valoració 

completa de l’escenari, recerca rigorosa d'informació, comparació i valoració de cursos 

d'actuació alternatius, i l’elecció del pla d’actuació més òptim per a la situació. 

Aquestes són els dos models de presa de decisions més poderosos doncs funcionen mitjançant 

la recollida i valoració d’una gran quantitat d'informació però, conseqüentment requereixen 

un major processament cognoscitiu. Així, triguen més temps per assolir els seus objectius, i per 

a la majoria de les persones sols pot utilitzar-se en situacions de relativa calma i mínima 

distracció. 

En situacions ràpides, de risc elevat, aquests estils són difícils, sinó impossibles, d'utilitzar, i per 

mantenir el comandament i control, els comandaments han de confiar en els estils de 

procediments, l’analític tàctic (IADO simplificat), o els basats en les reaccions immediates, que 

donaran lloc no a la millor solució, sinó habitualment sols a una decisió satisfactòria. 

El mètode de procediments implica la identificació del problema al que ens enfrontem i 

l’aplicació de la regla o mètode après per gestionar aquesta situació en particular. Tals 

mètodes de decisió (per exemple, maniobres, rutines i procediments estàndard) es practiquen 

amb freqüència durant l'entrenament. 
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Amb l’experiència, els comandaments també poden utilitzar l'estil més ràpid de presa de 

decisions, la reacció immediata pel reconeixement d’una situació anterior, adaptable a la nova 

situació. En aquest cas pot no existir una regla o un procediment escrit, però el comandament 

reconeix ràpidament el tipus de situació i immediatament recorda un curs d'actuació apropiat, 

sobre la base d'una experiència anterior. 

L'evidència suggereix que els comandaments utilitzen els quatre estils de decisió en major o 

menor grau depenent de les característiques de l'actuació i de les demandes resultants de la 

tasca. Per a comandaments superiors, allunyats del lloc de l’incident, les característiques de la 

tasca canvien en termes de temps, escala, extensió i complexitat, fent necessari un major ús de 

les habilitats analítiques i creatives. 

L’objectiu del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya és el desenvolupament de 

diferents models de presa de decisió analítics simples i coherents amb altres models que es 

poden aplicar en situacions operatives i multi-jurisdiccionals. El model de presa de decisió 

IADO del Cos de Bombers intenta proporcionar un marc comú per als elements de presa de 

decisions. Aquest mateix model, però en un format més simple d’auto-qüestionament 

(mètode d’avaluació tàctica), resultarà més adequat a l’escala de comandament operatiu, 

inclús al tàctic durant les primeres fases d’un incident. Aquest model incorpora i s’alinea amb 

elements d'altres models acceptats, incloent el model de decisió de la LFCDA, la AS/NZ 

Standard 4360 Dynamic Risk Assessment, el cicle ADRI Australian Business Excellence, i el cicle 

de Boyd, Observe, Orient, Decide, Act (OODA). 
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PRESA DE DECISIONS ANALÍTICA. MODEL 

CÍCLIC IADO 
Per prendre decisions encertades i oportunes, els comandaments cerquen informació 

pertinent, sospesen i racionalitzen diferents cursos d’actuació o maniobres, decideixen el curs 

d’actuació més adequat a la situació, i implementen les mesures necessàries per assolir els 

objectius indicats en el pla d’actuació, dins de les inevitables limitacions de temps, risc, i 

recursos disponibles.  

El Model Analític de Presa de Decisions IADO ofereix un marc per a la presa de decisions per a 

qualsevol tasca o actuació. Tothom precisa d’una tècnica per controlar els riscos associats a 

una activitat. El model analític de presa de decisions IADO és aplicable a tot el personal, en 

tots els nivells. 

El Model de Presa de Decisions IADO es conforma al voltant de quatre activitats principals, 

Informació, Avaluació, Decisió i Ordres. Cada etapa identificada en el model recau en una 

d'aquestes activitats. Tot i que aquesta enumeració proporciona una llista de control que 

representa el procés, el comandament ha de ser conscient que aquest procés de presa de 

decisions mai no es pot convertir en un conjunt rígid. Per exemple, és difícil recopilar 

informació que afecta a un incident sense valorar la seva importància relativa a la resolució de 

l’incident, inclús, la identificació d’un determinat factor principal es pot traduir directament en 

l’execució d’una maniobra predeterminada. En ocasions, les tres primeres fases del IADO es 

realitzaran d’una forma tan eficaç i ràpida que pot semblar que formen un conjunt únic. 

Les etapes estàndard que conformen el model de presa de decisions analític IADO són: 

 Informació: Recollir i comprovar la informació exigida per identificar el problema o 

tasca. 

 Avaluació: Generar un conjunt d’opcions alternatives per solucionar un problema. 

Avaluar aquestes opcions simultàniament utilitzant diverses estratègies, tals com 

sospesar i comparar les característiques rellevants de les opcions. 

 Decisió: Seleccionar una opció mitjançant el procés de risc/benefici i ús dels recursos 

necessaris i disponibles, que hauria de ser preferiblement la millor solució. 

 Ordres: Proporcionar un curs d’actuació mitjançant assignacions específiques a les 

dotacions o equips de treball. 

El procés analític produeix resultats eficaços quan s'aplica correctament. En alguns casos és 

quasi perfecte, però la perfecció només es pot aconseguir mitjançant l’entrenament i aplicació 

contínua de la tècnica de valoració analítica d’incidents. 
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INFORMACIÓ 

La primera fase del model analític de presa de decisions IADO inclou la recopilació, registre, 

anàlisi i visualització de la informació de la situació, els recursos disponibles, i el risc generat, 

de manera que garanteixi una visió clara de la magnitud, complexitat i impacte potencial de 

l'incident, i que ens permeti determinar els recursos necessaris per desenvolupar i aplicar un 

pla d’actuació eficaç i realitzar una valoració dinàmica dels riscos associats a l’incident. 

Cal indicar que l’estudi dels diferents factors que afecten a l’incident pot ser tant extens com 

ho permeti l’equació: Risc + Temps + Complexitat/Magnitud + Disponibilitat d’informació. Un 

equip entrenat en el Centre de Comandament de Bombers podrà cercar, valorar, i analitzar 

gran quantitat de factors. Un sol comandament comptarà amb una capacitat limitada 

d’obtenció valoració de la informació, i el caldrà gestionar o complementar la informació que li 

falta relacionant-la amb la que en disposa. 

Els factors són dinàmics al llarg de l’incident, per això, la seva importància relativa variarà. El 

comandament cal que mantingui una adequada consciència de la situació per apreciar aquests 

canvis i basar les seves decisions en informació actualitzada. 

Durant les etapes inicials de qualsevol procés de presa de decisions és necessari recopilar la 

informació pertinent. Hi ha quatre fonts d'informació que cal tenir en compte: 

 Informació relativa a l’Incident. 

 Informació dels Recursos. 

 Informació del Risc. 

Informació de l’incident  

La primera fase del procés implica recopilar la informació rellevant mentre es fa el millor ús del 

temps disponible. És un fet reconegut que l'obtenció d'informació és la clau per a la presa de 

decisions eficaç. 

Els principals punts informatius sobre l’incident que cal considerar són: 

 Quin és l'entorn? 

 Què està passant? 

 On està passant? 
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1. Quin és l'entorn?: Cal caracteritzar els trets generals de l'entorn actual i la seva 

possible evolució. Aquesta anàlisi general permetrà orientar correctament l'anàlisi 

posterior, més detallat. 

Els principals factors que afecten a l’entorn d’un incident són: 

 Socioculturals, 

 Polítics, jurisdiccionals, o de dependència jeràrquica, 

 Entorns amb circumstàncies alterades, 

 Pressió social i/o dels mitjans de comunicació. 

 Altres factors que afectin de forma extraordinària la situació actual, o previsible, 

d’un incident determinat. 

 

 
 

2. Què està passant?: L'anàlisi de l'incident consisteix en descriure tots els seus 

components i estimar la seva evolució en funció en el temps. 

      Cal estudiar tres situacions: 

 L’escenari inicial: A l'arribada a l’incident, el reconeixement de proximitat permet 

determinar la importància i els factors que afecten a l’incident. 

 L’escenari actual: La possible variació passat un cert temps des de la situació 

inicial. 

 Els possibles escenaris: L'estudi de les possibles situacions permet preveure 

l’evolució de l’incident en funció del temps. 

Un incident es pot caracteritzar mitjançant quatre paràmetres simples: 

a) Tipus i qualitat: Tipus bàsic d’incident, incendi, inundació, esllavissament de 

terres, accident ferroviari, etc. La qualitat de l’incident pot ser simple, “Incendi en 

un magatzem”; o composta “Incendi i explosió en una industria” 

b) Situació: La situació es defineix, en funció de la localització, com la zona sinistrada 

(situació inicial i situació actual) o la zona sinistrat (situacions possibles). 

c) Temps: Cal indicar el moment de l’inici de l’actuació, o origen de l’incident. L'escala 

de temps escollida cal que tingui en compte la velocitat d'evolució del sinistre. A 

més, cada situació possible, si és possible, ha de coincidir amb una o més 

localitzacions característiques de l'AGO. 

d) Magnitud: La importància relativa de l’incident. 

Aquests paràmetres depenen els uns dels altres. De fet, l'elecció d'una possible situació 

que presenta un interès tàctic particular pot fer innecessari el factor temps; al contrari, un 

imperatiu de temps pot condicionar la determinació d'una possible situació. 
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Exemples: 

Incendi forestal: 

 Escenari Possible1: L’incendi (qualitat) haurà arribat a la cota 400 (situació). El 

front és de 800m (magnitud) a T0 +1 h (temps). 

Accident ferroviari: 

 Escenari Inicial: Descarrilament d'un tren de viatgers compost per 5 vagons 

(qualitat), 

o Topònim de l’incident anomenat  “Les Voltes” (situació), 

o 80 ferits inclosos 20 greus i 15 morts (magnitud), a les 8:00 = T0 (temps). 

 Escenari Actual: la qualitat és la mateixa, 

o La situació és la mateixa, 

o 70 ferits inclosos 25 greus i 25 morts (variació de la magnitud) a T0 +30' 

(temps actual). 

 

3. On està passant?: L'estudi de l'Àrea General d'Operacions implica l'anàlisi dels 

factors físics, de població, i meteorològics/temporals que afecten al tipus 

d’incident identificat. Al final d'aquest estudi, s'ha de conèixer el medi on 

evoluciona l’incident i ser capaç identificar els problemes plantejats per aquest 

medi. 

a) Factors Físics: L’estudi dels factors que afecten o modifiquen la situació actual 

(zona sinistrada) i pronosticable (zona sinistrable) de l’incident a l’AGO. 

a. Topografia: La combinació de les línies de crestes i fons de valls que permeten 
definir les característiques essencials del relleu (valls, colls, talls, etc.) 

b. Planimetria 
o Vies de comunicació: 
 Els accessos permeten accedir a la zona sinistrada. 
 Les circumval·lacions permeten accedir a la zona sinistrable. 
 Les penetrants són vies de comunicació que permeten circular dins de 

la zona sinistrada 
 Les vies fèrries i altres vies de comunicació 
 Les zones lliures 

o Cursos d'aigua: 
 La seva ubicació 
 El sentit dels afluents 
 Les confluències 
 Les possibilitats de pas (ponts) 
 Les capes freàtiques 

o Coberta vegetal 
 Tipus de vegetació 
 Densitat 
 Continuïtat, estructura del bosc 
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o Diversos 
 Línies alta tensió 
 Creuaments 
 Punts de trànsit difícil 
 Altres punts particulars 

c. Punts d'aigua: Si es tracta d'un incendi, l'examen dels recursos hidràulics 
permetrà determinar: 
o Les característiques dels punts d'aigua: cabal, punts d'aspiració, condicions 

d'accés 
o La capacitat i situació de les reserves en aigua 
o Les característiques de les xarxes: públiques, industrials 

d. Hàbitat 
o La ubicació de les localitats 
o Les activitats humanes 
o La implantació 
o Els punts sensibles 

e. Arquitectura: En aquest apartat, es defineixen la ubicació dels edificis els uns 
amb relació als altres, la seva continuïtat i la distància que els separen. Aquest 
estudi implica tot tipus d’edificis o instal·lacions industrials. 
o Estudi volumètric: Dimensions, accessos, cobertures, estructures, 

revestiments, número de plantes, acaraments. 
o Resistència de la construcció: En funció del tipus d'incendi, resistència 

mecànica, resistència al foc. 
o Materials de construcció: Comportament al foc, toxicitat, riscos particulars. 

 
b) Població: Per completar l'estudi de l'Àrea General d'Operacions, cal procedir a una 

anàlisi de la població (sinistrats i sinistrables) en qüestió: 

 Determinar la seva naturalesa, quantitat i qualitat (minusvàlids, gent gran, 
nens, etc) 

 Localització d'aquesta població sobre el AGO i respecte als recursos. 
 

c) Condicions meteorològiques/temporals: Les condicions meteorològiques poden 
evolucionar més o menys ràpidament. Aquesta evolució pot modificar 
completament la intervenció. És imprescindible recollir tota la informació 
necessària sobre aquesta evolució i, si la informació no es pot obtenir o és massa 
vaga, cal realitzar un pronòstic de la possible evolució. Aquesta anàlisi inclou 
l'estudi dels següents punts: 

 La temperatura 

 La higrometria 

 La pluviometria 

 El vent 

 La insolació 

 L’estació 

 Altres ... 
Es recull informació en dos eixos: 

 La situació immediata 

 La situació possible 
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Informació sobre els Recursos Disponibles  

Amb què es resoldrà l’incident? Això pot incloure: 

 De quants recursos disposa (dotacions, equipament, altres serveis d’emergència, fonts 

d’informació, ...) per afrontar el control de l’emergència?; Compta amb prou recursos  

per realitzar les assignacions oportunes en arribar al lloc de l’incident? 

 Compta amb prou capacitat de treball per gestionar el que POT succeir, si la primera 

actuació, no té èxit? 

 Compta amb informació dels recursos directament vinculats a l’AGO, com un hospital, 

o les xarxes de subministrament d’aigua? 

La llista pot ser tant extensa com complexa sigui la situació. 

Informació sobre Risc  

Aquesta és la fase on es realitza una apreciació de les circumstàncies que probablement 

presentaran risc. El procés pel qual s’arriba a aquestes conclusions és mitjançant el judici 

professional, que és el resultat de l'experiència directa d'incidents similars o anàlegs, o a través 

de l'experiència indirecta obtinguda amb l'entrenament, la formació, o el retorn 

d’experiències.  

 

AVALUACIÓ 

L’Avaluació és el procés pel qual un comandament identifica els objectius de l’incident envers 

les característiques identificades en el punt anterior, i planifica un conjunt d’actuacions 

(objectius específics) que cal completar per assolir els objectius generals identificats en el pla 

d’actuació. 

Els objectius de l'incident han de ser: 

 Específics: L'objectiu ha de ser clar, exacte, i inequívoc.  

 Mesurables: El disseny i l’enunciat de l'objectiu han de permetre realitzar una 

avaluació final i determinar si s’ha assolit l'objectiu. 

 Realistes: L'objectiu ha de ser realitzable amb els recursos assignats a l'incident. 

 Sensibles al temps: L'objectiu ha de descriure una finestra de temps d’actuació. 

Les prioritats tàctiques identifiquen i estableixen la seqüència en la que cal completar els 

objectius de l’incident. Les prioritats tàctiques faciliten la gestió de les emergències en 

proporcionar objectius genèrics d’una forma uniforme i estàndard, facilitant la tasca de 

comandament i la comunicació de les assignacions als diferents equips de treball. Identificar 

els objectius d’un incident determinat mitjançant les prioritats i la seqüència com cal assolir-los 

és una de les principals tasques del Cap d’Intervenció. 
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Prioritats Tàctiques 

Les prioritats tàctiques representen una guia breu d'objectius a assolir, especialment durant 

les fases inicials d'un incident. Aquestes prioritats, tot i que es podrien considerar 

independents, estan interelacionades. Encara que el Cap d'Intervenció ha de satisfer cada una 

de les prioritats en l’ordre de preferència en que es presenten, en nombroses ocasions haurà 

de solapar i "barrejar" actuacions o objectius específics de cadascuna de les prioritats per 

assolir el seus objectius. 

Els objectius canvien quan canvien les prioritats. L'assoliment d'un objectiu condueix 

normalment al següent objectiu en la jerarquia. No obstant això, en moltes ocasions es poden 

utilitzar simultàniament els objectius mitjançant la divisió tàctica de l’incident. 

A més, donat que les emergències són de naturalesa dinàmica i canvien doncs progressen i/o 

es veuen afectades per la intervenció dels equips d’emergències, les prioritats implicades en 

qualsevol incident canviaran tal i com ho facin les característiques de l’incident. 

En un sentit general, les prioritats tàctiques es poden descriure, en ordre d'importància,  com:  

 

1. Rescat: Evacuar els ocupants/persones en perill i atendre les víctimes. 

1.1.  Persones directament amenaçades. 

1.2.  Grups de persones. 

1.3.  Persones dins de la zona de perill. 

1.4.  Persones situades a zones exposades al risc. 

2. Gestió del risc: Estabilitzar l'incident, neutralitzar tots els perills i assegurar la zona de 

treball. 

2.1.  Protegir els elements (vulnerables o sensibles) exposats al risc. 

2.2.  Confinar el risc. 

2.3.  Controlar el risc. 

2.4.  Eliminar el risc. 

3. Limitació de pèrdues: Conservar la propietat i limitar danys addicionals. 

A més a més, n’hi ha dos prioritats transversals que cal considerar al llarg de tot l’incident, i 

juntament amb les anteriors: 

 

 Seguretat de les persones: Adoptar les mesures necessàries per proporcionar 

seguretat i benestar a les persones alienes al Cos de Bombers afectats per l'incident. 

Aquesta prioritat és contínua durant tot l'incident. 

 Seguretat del personal del Cos de Bombers: Adoptar les mesures necessàries per 

proporcionar seguretat i benestar a tot el personal del Cos de Bombers en l'incident. 

Aquesta prioritat és contínua durant tot l'incident. 
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Objectius específics  

Per assolir l’objectiu identificat en el pla d’actuació, caldrà determinar tots els objectius 

específics possibles, per poder associar-los posteriorment als recursos, però sense prejutjar el 

mode com cal realitzar aquest objectius específics. 

Exemple: 

El Cap d’Intervenció identifica aquesta seqüència tàctica d’objectius en un incendi 

d’habitatge: 

1. Evacuar les persones presents a l’interior de l’edifici afectat. 

2. Extinció de l’incendi. 

3. Control de pèrdues. 

Per assolir el primer objectiu de l’incident, cal completar dos objectius específics (OE): 

 Desplegar els recursos d’extinció, OE1; 

 Organitzar l’evacuació, OE2. 

En el cas que cadascun d’aquests objectius específics es confiï a un subordinat immediat, un 

cap de sector per exemple, l’OE1 del Cap d’Intervenció es convertirà en l’objectiu del cap de 

sector 1, i el OE2 del cap de sector 2. 

Suposem que el cap de sector 1 és responsable de la protecció a l’evacuació  (OE1), que al seu 

torn determina totes les actuacions que li permetran assolir el seu objectiu específic: 

• Determinar els punts d'aigua que cal utilitzar, 

• Definir la ubicació exacta des de on es realitzarà la protecció, 

• Assignar recursos a aquestes actuacions, 

• Etc. 

Mentrestant, el cap de sector 2, a qui l’han assignat el desenvolupament de l'objectiu 

específic OE2 del Cap d’Intervenció, determina les actuacions que li permetin assolir el seu 

objectiu. 

En els dos casos, cadascuna de les actuacions individuals (Objectius identificats per a cada cap 

de sector) serà confiada (expressió d'ordres) a un subordinat immediat, un cap de línia, per 

exemple, que es convertirà en el seu objectiu específic, i així successivament fins a les 

actuacions elementals que el cap de sortida encarregarà a la seva dotació, que també són OE. 

Com més s'apropi a la base jeràrquica, més necessari serà no confiar a un subordinat més 

d'una actuació al mateix temps, pel fet que les dificultats materials i temporals augmenten 

més quan més s'acosta a l'actuació real sobre el terreny. 
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Avaluació dels recursos  necessaris 

L'avaluació dels recursos necessaris està, per descomptat, en funció del tipus i velocitat de 

l'evolució de l'incident. Per tant, és important que s'hagin definit clarament des de l’inici. 

Per procedir a aquesta avaluació, s'utilitzen: 

 Els coneixements professionals, 

 Els tècnics experts, 

 L'experiència anteriorment adquirida o, la d'altres comandaments que hagin treballat 

en incidents comparables. 

Alguns sinistres permeten aplicar avaluacions racionals. 

 Accident de trànsit: 1 AMB per a 1 ferit greu, 1 AMB per a 2 ferits lleus, 

 Incendi d'hidrocarbur: Tasa d'aplicació de la solució escumant: 5l/m2/mn de superfície 

exposada al foc al 3%. 

Altres sinistres no permeten més que una racionalització parcial: 

 Foc forestal: 3 BRP/BFP per a X metres de front de foc, X variable amb el temps. 

Finalment, hi ha incidents no permeten cap racionalització, com els focs en edificis, dipòsits, 

etc. En aquest cas, només l'experiència personal permet fer una avaluació. 

Proposta de Pla d’Actuació  

L’objectiu de la fase avaluació del IADO és la de facilitar diverses opcions per a la decisió del 

Cap d'Intervenció, combinant en l'espai i temps un conjunt d'efectes a obtenir i accions a 

realitzar. Una decisió que depèn principalment de la realitat operativa, és a dir: 

 Quin és l'objectiu general, o priorització d’objectius? 

 Quines són les actuacions en curs? (OE realitzats o en curs) 

 Quina serà la situació a T0 + x? (Possible situació) 

 Quin serà l'objectiu que cal assolir a T0 + x? (Objectius específics a realitzar) 

 Quins seran els recursos necessaris per assolir aquest objectiu? 

 Quins seran a T0 + x els recursos realment disponibles? 

Aquesta és la raó per la qual cal definir els objectius específics en funció de les possibles 

situacions. 
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DECISIÓ 

El punt de decisió és la traducció de l'avaluació i el pronòstic de les condicions en un pla 

d’actuació. El pla d’actuació, és un conjunt coherent de maniobres que donen resposta als 

diferents objectius específics, temporalitzades correctament, basades  en l'avaluació general 

de la situació, el risc potencial, i els recursos disponibles. Així, el pla d’actuació hauria 

d’incloure: 

 

OE 1 On Quan Qui Per on Contra què Consignes particulars 

OE 3 On Quan Qui Per on Contra què Consignes particulars 
OE n “ “ “ “ “ “ 

 

Per exemple: Incendi en un magatzem de fusta, amb una superfície de 8000 m2, construcció 

de fusta, amb un riu a 400m.  

Temporització d’Objectius del Cap d’Intervenció:  

1. Evacuació i tractament de les persones  

2. Apagar l’incendi  

 

 ¿QUI? ¿ON? SP 
Recursos 
Necessaris 

Recursos 
Disponibles 

OE1: 

Protegir l’evacuació de les 
persones (ET rescat) 

Bombers Façana sud SP1 1 ET rescat 1 

OE2: 

Atacar l’incendi (ET ext) 

Bombers Façana sud SP1 1 ET extinció 1 

OE2: 

Reconèixer els locals (ET ext) 
de la part nord 

Bombers Part nord SP2 1 ET. extinció 1 

OE3: 

Alimentar les autobombes 
de l’ET d’extinció 

Bombers Des del riu fins a l’angle de la 
façana S-SO de l’edifici 
afectat 

SP3 1 ET alimentació 2 autobombes 

1 motobomba 

OE4: 

Tractament i recompte de 
les víctimes 

SEM SEM, des de Punt de Trànsit 
fins a PMA 

SP3 3 ambulàncies 2 AMB bàsiques 

1 AMB avançada 

 

 

Això permet que el comandament adopti un enfocament flexible davant de les maniobres 

depenent de circumstàncies i utilitzi la seva experiència professional per valorar la situació i les 

maniobres possibles per prendre decisions sobre l’assumpció de riscos. 

Cal valorar si les maniobres plantejades assoliran els objectius específics identificats i si seran 

segures en les circumstàncies particulars de l'incident específic. La força d'aquesta valoració és 

que reconeix que la seguretat d'una maniobra en particular depèn del context ambiental 

present (situació actual i probable, recursos, etc.) 
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¿ Els riscos són proporcionals als avantatges?  

Aquesta etapa de la valoració del pla d’actuació introdueix el control dels bombers que poden 

tendir a situar-se en un risc innecessari. Es reconeix que pot ser necessari prendre alguns riscos 

si hi ha vides en perill. L'heurístic següent s'ha ofert com estructura per aquesta valoració: 

 Els bombers assumiran un cert risc per salvar vides salvables. 

 Els bombers assumiran un petit risc per salvar propietats conservables. 

 Els bombers no prendran cap risc per intentar salvar vides o propietats que ja estiguin 

perdudes. 

Els nivells del risc es defineixen aquí com “un cert”, “un petit” i “cap risc”. Aquestes quantitats 

poden ser insatisfactòries per a l’empíric, però són un marc útil per al comandament operatiu. 

És molt possible que un comandament es plantegi certes preguntes “¿Aquesta maniobra 

suposa un cert risc al personal?” o “¿Seria capaç de salvar una vida salvable amb aquesta 

maniobra?”. Les respostes a aquestes preguntes proporcionen una resposta clara de si 

procedir o no. Aquest element del model proporciona una base pragmàtica per comprovar si 

es pren un comportament de risc excessiu. Hi ha naturalment un cert grau de subjectivitat, ja 

que els dos factors són les característiques de la situació i la interpretació que fa el 

comandament. 

Ací doncs, els avantatges referits en el model es refereixen al salvament de vides i a la 

preservació de la propietat. Si ni un ni altre d'aquests resultats són probables, l'èmfasi està en 

el desenvolupament de maniobres que comporten seguretat per als bombers. 

¿Poden introduir-se mesures de control addicionals?  

Això és un llaç de comprovació on es pot introduir qualsevol sistema addicional possible de 

seguretat. Això no és estrictament un control de riscos doncs tendiria a ser l'addició de l'equip 

protector o personal a fi de protegir la seguretat del personal més que prevenir l'ocurrència 

del risc. 

El concepte d'aquest model és el d’oferir una estructura per la qual pugui ser avaluada la 

qualitat de la valoració del risc. No s’ofereix com un sistema de regles que els comandants han 

de seguir ni, fins i tot, es va dissenyar com un recordatori que es pugui tenir a la butxaca per a 

una referència ràpida. Amb les finestres de temps disponibles –especialment en els primers 

moments de l'incident– sembla improbable que hagi prou temps com per realitzar un valoració 

de risc reflexionat i certament no hi haurà prou temps com per anotar les respostes a una sèrie 

de preguntes plantejades. El model és per tant descriptiu i demostra la seqüència per realitzar 

un valoració del risc en un format simple. 

El curs d’actuació escollit no ha de ser exclusiu, és a dir, en cas de fracàs no ha de comportar la 

impossibilitat d'aplicar una maniobra posterior. Sols amb aquesta condició de flexibilitat, 

l’opció escollida podrà transformar-se en una maniobra d'èxit, depenent d'una banda del 

realisme de l’avaluació realitzada, però també, i sobretot, de l'aptitud de control del Cap 

d’Intervenció i els seus subordinats, cadascú al seu nivell. 
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El Mode Tàctic 

El Mode Tàctic és un dels principals termes utilitzats per descriure el resultat de la decisió 

presa pel CI que, al seu torn, proporciona el marc dins del qual es realitzaran totes les 

operacions. En qualsevol sector o actuació no sectoritzada, hi ha dos modes operatius 

possibles; “Ofensiu” i “Defensiu”. Quan es despleguen sistemes segurs de treball i 

s'implementen les mesures de control adequades, és probable que el mode operatiu sigui 

l’ofensiu. No obstant això, quan el risc per a les dotacions sigui excessiu es declararà el mode 

defensiu. En el cas d'una actuació sectoritzada, en la qual el mode operatiu varia entre sectors, 

és a dir els modes ofensius i defensius funcionen al mateix temps, l’actuació es considera com 

“Mode Transitori”. 

A la seva arribada a una emergència, el Cap d’Intervenció ha d'establir quins són i on estan els 

perills més significatius per a les dotacions. El Cap d’Intervenció cal que sigui conscient dels 

límits geogràfics de l’Àrea General d’Operacions. La zona de perill es defineix com “l'àrea en la 

que s'han identificat perills significatius”. El Cap d’Intervenció ha de decidir si el nivell de risc 

per als equips és justificable dins d'aquesta zona. 

Els Modes Tàctics que es poden declarar en un incident són: 

 Mode Ofensiu: Aquest mode es pot aplicar a un sector, i/o a tota l’actuació. En aquest 

mode, l'operatiu s'està abordant dins de la zona de perill percebuda. El CI haurà establert 

que els possibles beneficis compensen els riscos identificats, i assigna dotacions en un 

àrea de perill relatiu, proporcionant-los un suport específic per ampliar el marge de 

seguretat, pot ser que siguin necessari elevar el nivell de control i/o implementar mesures 

addicionals de supervisió. 

El Mode Ofensiu és el mode operatiu normal usat en, per exemple, incendis d'habitatge, 

rescats en accidents de trànsit i incendis en locals industrials, etc. Per exemple, un incendi 

en una propietat abandonada es pot apagar des de l'exterior utilitzant una instal·lació a 

través d'una finestra. Això pot semblar una tàctica defensiva; no obstant això, les 

operacions es realitzen dins de la zona de perill. S'ha de declarar el Mode Ofensiu i prendre 

i implementar les mesures de control convenients i suficients per ocupar-se del risc, és a 

dir EPI, brífing de seguretat a les dotacions, Control ERA, etc. 

 Mode Defensiu: Aquest mode pot aplicar-se a un sector i/o a tota l'actuació. En aquest 

mode, l'operatiu actua des d'una posició defensiva. En el Mode Defensiu, els riscos 

identificats sobrepassen els possibles avantatges, així que no importa quantes mesures 

de control addicionals s'implementen ja que els riscos són massa elevats. 

Durant una actuació crítica, on es requereix una actuació immediata, el Cap d’Intervenció 

prendrà les seves decisions basant-se en la informació disponible per determinar si és segur 

realitzar operacions ofensives. Si el CI determina que les mesures de control disponibles són 

insuficients per gestionar eficaçment la salut i seguretat de les seves dotacions, cal que adopti 

un enfocament defensiu fins que pugui ser implementat un enfocament alternatiu més segur 

per tractar l’emergència. 
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Si el CI no està segur d’adoptar un operatiu “ofensiu”, o confirmar les operacions ofensives, 

llavors ha d'anunciar un “Mode Defensiu”. Tan aviat com el CI pugui, ha de realitzar la revisió 

de la Valoració dinàmica del risc (veure GO 1.07 “Seguretat”) 

 Mode Transitori: El Mode Transitori es declara quan s'estan es realitzen assignacions 

operatives Ofensives i Defensives en una emergència al mateix temps, però en diferents 

sectors. Mai s'aplica a un sector o a una escena individual de l'operatiu sinó sempre a 

l’emergència sencera. El Mode Transitori no és en si mateix estrictament una mode 

operatiu tàctic sinó una descripció codificada de l'estat de l’emergència, que significa que 

s’estan realitzant operacions ofensives i defensives en un o més sectors. Intenta advertir al 

personal que les seves accions poden afectar a la seguretat dels equips que treballen en un 

mode tàctic diferent en altres sectors. 

Per exemple, un equip de treball pot treballar en “Mode Defensiu” i utilitzar un monitor aeri 

per lluitar contra un foc en un magatzem, no obstant això els equips d'un altre sector poden 

haver estat assignats a l'interior de l'edifici per realitzar una tasca específica. Comunicant a tot 

personal present a l’AGO que el mode és Transitori, obligarà al comandament de l’equip de 

treball responsable del monitor aeri a tenir en compte si aquesta actuació pot comprometre la 

seguretat de personal situat a dins de l'edifici. 

ORDRES 

La fase d’Ordres del model de presa de decisions IADO és a on s’implementen les assignacions 

definides en pla d’actuació. Durant el procés d’ordres, el comandament cal que proporcioni 

una explicació clara i concisa sobre el que espera del seu personal per tal de complir 

satisfactòriament les seves tasques. Per realitzar assignacions de forma eficaç cal que el 

comandament utilitzi un model de comunicacions adequat, i que expressi clarament la seva 

intenció. 

Una ordre és una articulació clara i concisa del propòsit(s) darrere d’una o més tasques 

assignades a un subordinat. En una ordre es defineixen quatre components essencials: 

 Escenari: Descriure ràpidament, en una frase curta, la situació a la qual s'enfronta 

l'equip de treball, precisant les actuacions realitzades en el marc de les reaccions 

immediates, o els objectius específics assolits abans de l’inici d’aquesta maniobra. 

Per exemple: “Hi ha persones a la planta quinze, l’incendi es troba dos plantes per 

sota,...” 

 Propòsit: Precisar l’objectiu específic de la maniobra. 

... “Cal protegir la caixa d’escala per realitzar l’evacuació interior, ...” 

 Mètode: Descriure com s’espera que s’assoleixi l’objectiu específic, de forma coherent 

amb el pla d’actuació. 

... “Protegiu el vestíbul d’independència de la escala en la planta afectada per l’incendi, 

...” 

 Condicionals: Acordar qualsevol element de l’assignació (Comandament, 

comunicacions, mesures addicionals de seguretat, etc.) no contemplades 

anteriorment, o assignades específicament. 
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...”Si l’incendi es propaga lliurament, informeu a les persones de la planta superior, i 

retireu-vos” 

Un cop comunicats els objectius específics contemplats en el pla d’actuació als implicats és 

necessari assegurar-se que els recursos estan assignats correctament, això significa que les 

mesures preses compleixen amb el pla d’actuació i s'implementen sistemes de treball segur. La 

responsabilitat de certes àrees es pot delegar per garantir que es manté el control sobre 

l'actuació global i permetre que les persones realitzin el seu treball amb eficàcia. 

El grau sobre el que es delega la responsabilitat dependrà de la complexitat de l'actuació i 

variarà tal com evolucioni. La delegació cal que tingui com objectiu augmentar en comptes de 

reduir el nivell de comandament que el responsable té sobre l'actuació (ver “Delegació 

d'autoritat”. GO 1.04 Comandament d’Intervencions) 

 

 

 

NATURALESA CÍCLICA DEL IADO. LA CONSCIÈNCIA DE LA SITUACIÓ 

La característica evolutiva i dinàmica de qualsevol incident, fa que regularment presenti 

informació nova. El comandament cal que valori que els objectius específics, pla d’actuació i 

estructura de gestió de l’incident es mantinguin actualitzats respecte a aquesta informació, 

mitjançant l'ús cíclic del model IADO, per assegurar que es mantenen sistemes de treball 

segurs i s'estan utilitzant els recursos de la millor forma possible. 

Els comandaments compten amb una percepció determinada de la situació a la que 

s’enfronten, percepció que es va actualitzant contínuament amb nova informació. La 

consciència de la situació es representa com un cicle en que la situació i la percepció de la 

mateixa canvien constantment. 

Conscient o inconscientment, les persones passen per aquest cicle cada cop que prenen una 

decisió. Com de bé coincideixi la percepció del comandament amb la realitat que presenta 

l’escena de l’incident s’anomena consciència de la situació. Si la consciència de la situació és 

alta, el comandament comptarà amb una percepció exacta de la realitat. 
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És responsabilitat del comandament assegurar-se que totes les persones en la cadena de presa 

de decisions es mantenen informades regularment dels canvis subseqüents del pla, l'evolució 

de la situació i els progressos realitzats. Aquest procés pot referir-se a persones que realitzen 

tasques i que ofereixen feed-back, o als comandaments d'equips de treball que garanteixen 

que s'informa correctament als membres de l'equip. 
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MÈTODE D’AVALUACIÓ TÀCTICA. IADO 

SIMPLIFICAT 
El mètode d’avaluació tàctica deriva del model de presa de decisions IADO, però en un format 

simplificat per a que sigui adequat i útil per als comandaments de les primeres unitats al lloc 

de l'incident. El mètode d’avaluació tàctica (a partir d’ara MAT) és un mètode, sobretot, 

d'auto-qüestionament, que té com a objectiu sistematitzar el conjunt de preguntes que ha de 

plantejar-se el Cap d’Intervenció inicial quan s'enfronta a una situació, i que cal respondre de 

forma adaptada i ràpida. El MAT permet al Cap d'Intervenció inicial, davant d'una situació 

donada: 

• Analitzar ràpidament les característiques de l'incident i l'Àrea General d'Operacions, 

• Enumerar les actuacions necessàries per a l'elaboració del pla d’actuació, 

• Definir els recursos que cal d'utilitzar. 

Si pot respondre a cada una de les preguntes, el Cap d'Intervenció inicial podrà formular 

clarament ordres a les dotacions al seu càrrec i informar d’elles als seus superiors. 

Mètode d’Avaluació Tàctica 

Què és?, On? Característiques de l’incident (situació tàctica). AGO. 

Què vol fer? Riscos i efectes principals de l'incident que cal evitar. 

Com? Tasques a realitzar per assolir els objectius específics identificats. 

Amb què? Assignació de recursos a les tasques 

Segons quines normes? Seguretat, Comandament, i Comunicacions 

Del MAT deriva directament cap a l’assignació de tasques del Cap d’Intervenció inicial a la seva 

dotació, o als caps de sortida de les diferents dotacions: 

MAT ⇒ Assignació de tasques 

Què és?, On? Escenari "Ens enfrontem a aquesta situació" 

Què vol fer? Propòsit "Hem d'aconseguir aquest objectiu" 

Com? Pla d’actuació  "Per tal de complir aquest objectiu, cal fer 
aquestes actuacions" 

Amb què? Execució  Comandament, recursos. 

Segons quines normes? Comandament Seguretat, Comandament, i Comunicacions 
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IDENTIFICACIÓ DE L’INCIDENT: QUÈ ESTÀ PASSANT? 

Abans de poder valorar un incident, cal establir clarament a què s'està enfrontant. Ha de fer-

ho perquè les decisions que prengui a partir de llavors derivaran d'aquesta. Ha de decidir 

ràpidament contra que s'està enfrontant en aquests termes: 

 Tipus d’incident 

 Factors que modifiquen l’incident 

AVALUACIÓ DE L'ÀREA GENERAL D'OPERACIONS: ON ESTÀ PASSANT? 

Un cop decidit a què s'està enfrontant, llavors es pot preguntar: "On és produeix aquest 

incident?". Establir el que "És" és la base per respondre "On". En cadascuna de les situacions 

enumerades més endavant, haurà de determinar on es situa l’incident. Quan es localitza, és 

bàsic reaccionar, atacar, i controlar la situació. 

Abans que pugui decidir en curs o pla d'actuació correcte, ha d'assegurar la ubicació de 

l’incident. Com pot decidir cap a on es pot propagar, si vostè no té ni idea de on es troba 

exactament? 

L'estudi de l'Àrea General d'Operacions permet posar en relleu les característiques que 

influeixen directament sobre l'evolució de l'incident i sobre l'assignació dels recursos. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ACTUACIÓ: QUÈ VOL FER/IMPEDIR? 

L’avaluació de l'incident consisteix en definir els objectius específics de la nostra actuació en 

l'espai i en el temps. Per a això, el Cap d'Intervenció inicial ha de respondre a: "Contra què he 

de lluitar?; o “Què vull evitar que passi?" 

S'han d'estudiar dues situacions: 

 L’escenari inicial: A l'arribada a l’incident, l’observació directa, i el reconeixement de 

proximitat permeten determinar la importància i les condicions de l’incident. 

 Un possible escenari: L'estudi d'un possible escenari permet preveure la propagació de 

l’incident i les seves conseqüències, 

Aquest estudi, associat a la de l'Àrea General d'Operacions donarà al Cap d'intervenció totes 

les indicacions sobre l'evolució previsible de l’incident. 

ELABORACIÓ DEL PLA D ’ACTUACIÓ: COM  HO VOL FER? 

Els coneixements adquirits en els següents àmbits: 

 Potencial operatiu del recursos disponibles i necessaris, 

 Consideració de l’avaluació de l'incident i de l'Àrea General d'Operacions, 

Permetran al Cap d'Intervenció enumerar i jerarquitzar les diferents tasques a realitzar. 

La suma d'aquestes actuacions constitueix el pla d’actuació del Cap d'Intervenció. 
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L’AVALUACIÓ DELS RECURSOS: AMB QUÈ HO VOL FER? 

La resposta a la qüestió "amb què?" porta al Cap d'Intervenció a avaluar els recursos 

necessaris per a la implementació del pla d’actuació escollit. 

Abans que pugui iniciar qualsevol curs d’actuació, ha d'assegurar que disposa de prou recursos 

per fer les assignacions necessàries per desenvolupar el seu pla d’actuació. És per aquesta raó 

per la que s'ha de preguntar "Què tinc per aturar-lo?" Això requereix un ràpid però completa 

anàlisi anticipat del seu desplegament. Vostè ha de valorar aquests temes: 

 Quantitat i capacitat del personal  

 Vehicles i equipament 

 Temps d'arribada de l'ajuda 
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PRESA DE DECISIONS DE REACCIÓ 

IMMEDIATA  
La capacitat en la presa de decisió del Cap d’Intervenció és un dels components essencials del 

comandament i control eficaços en resposta a una emergència. A pesar de que la importància 

de la presa de decisions d'alta velocitat en el cos de bombers i altres ocupacions, ha estat sols 

molt recentment que els psicòlegs d’investigació han començat a investigar la presa de 

decisions dels comandaments en situacions greus, amb pressió de temps i risc. 

En una emergència la informació deriva de moltes fonts, sovint incompleta, potser ambigua, i 

propensa a ràpids canvis. El Cap d’Intervenció és possible que hagi de determinar un 

determinat curs d'actuació sota condicions d'alt risc, incertesa, pressió de temps, situacions 

dinàmiques, etc. És per això que, en moltes ocasions, el model de presa de decisions utilitzat 

pels comandaments de bombers no s'ajusta a cap marc analític d'arbre de decisions. 

Durant el procés de valoració inicial d’un incident, en el que es realitza una estimació ràpida de 

la totalitat de factors crítics que afecten la seguretat en l’incident, i els que poden afavorir un 

ràpid control de l’incident, qui ha de prendre decisions sols compta amb prou temps com per 

valorar i identificar (o classificar) la situació a la que s’enfronta. 

Un cop s’identifica la situació i es reconeix com un tipus específic d’incident, generalment 

s’aplica una resposta típica per abordar-la. Llavors, ràpidament, s’avalua la viabilitat d'aquest 

curs d'actuació, fent una simulació mental, per verificar si, tot i que és considera com el curs 

d’actuació òptim, sí que correspon a les necessitats derivades de l’incident. Si es considera que 

el curs d’actuació aplicable no és factible o oportú, es poden modificar els detalls que porten a 

aquesta divergència. Sols si el curs d’actuació no es aplicable, es considera altre forma 

d’abordar la situació. El model s'ha desenvolupat en tres formats bàsics (Klein, 1998): 
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En la versió més simple, mostrada com Nivell 1, el responsable identifica el tipus de situació, 

coneix la reacció apropiada i la implementa. 

Si la situació és més complexa i/o el responsable no pot classificar tan fàcilment el tipus de 

problema al que s'enfronta, llavors estem en el Nivell 2, en el que pot produir-se una fase més 

pronunciada de diagnosi (valoració de la situació). Això pot implicar una comparativa simple de 

característiques, el comandament racionalitza diverses interpretacions de la situació i utilitza les 

característiques dominants per determinar quina interpretació proveeix la millor correspondència 

amb els símptomes disponibles. Com alternativa, el responsable pot combinar aquestes 

característiques per construir una explicació plausible per a la situació; això es diu 

desenvolupament de la història, una idea que deriva de la investigació legal en la presa de 

decisions dels membre d'un jurat. Quan la reacció apropiada s'associa inequívocament a la 

valoració de la situació, s’implementa segons l'indicat en el model del Nivell 1. 

En el cas que el responsable estigui menys segur de l'opció, la versió nivell 3 del model de 

presa de decisions de reacció immediata indica que abans que s'implementi una acció cal 

realitzar una breu avaluació mental per verificar si hi ha possibilitat que sorgeixin problemes. 

Això es diu simulació mental o pre-interpretar el curs d'actuació (una “moviola” al revés) i si es 

considera problemàtica llavors s'intentarà modificar-la o adaptar-la abans de rebutjar-la. En 

aquest punt el comandament tornaria a valorar la situació per generar un segon curs 

d'actuació. 

Òbviament el mètode de presa de decisions de reacció immediata no és apropiat per a tots els 

tipus de decisions operatives. Com hem indicat abans, els dos factors claus de la valoració de la 

situació inicial són les estimacions de temps i de risc, i que aquestes poden determinar el 

mètode de presa de decisions correcta a utilitzar. 
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LA CONSCIÈNCIA DE LA SITUACIÓ 

 

 

... A en Pol aquesta guàrdia li toca fer el sopar. Ha posat diverses olles al foc, 

mentre es va fent el sopar, aprofita per trucar per telèfon al cap de parc tractant 

de fer festa la propera guàrdia. Mentre en Pol, d’esquena a la cuina, continua 

intentant convèncer al cap de parc, la temperatura puja en els pots, fins a que 

assoleixen el punt de vaporització. Les olles comencen a bullir i desbordar-se més 

ràpid del que triga el cuiner en penjar el telèfon i arribar fins a la cuina. El sopar de 

la nit ja està desbordant-se per la cuina i pel terra. Els epítets d’en Pol i el tuf a 

menjar cremat alerten a la resta del torn. El fracàs del cuiner en mantenir la 

consciència de la situació envia a un desanimat torn al control parc, a la recerca 

d’un restaurant amb menús per emportar... 

 

LA CONSCIÈNCIA DE LA SITUACIÓ 

Durant més de 30 anys, s'ha estudiat i aplicat la consciència de la situació en aplicacions 

militars, civils, comercials i aeroespacials. Cada vegada més, les organitzacions de serveis 

d'emergència es centren en la consciència de la situació com un factor clau per reduir el risc i 

augmentar la seguretat. 

La consciència de la situació també es pot considerar com una imatge en constant evolució de 

la situació de l’entorn. És la percepció dels elements rellevants en un incident en una dimensió 

de temps i espai, la comprensió del seu significat, i la projecció de la seva situació en un futur 

proper. La consciència de la situació és un procés intern que funciona constantment, igual que 

l’avaluació d’un incident. Igual que l’avaluació d’un incident, la consciència de la situació ha de 

ser actualitzada constantment a través dels principis de l'observació i la comunicació. La 

resposta fluida a emergències dinàmiques requereixen que els bombers mantinguin l'estat 

més absolut d'alerta i atenció en tot moment. En aquest sentit, la consciència de la situació no 

és un fet, sinó més aviat un procés que només acaba quan l'incident conclou. 

El nivell de consciència de la situació és el grau d'exactitud pel qual la percepció de l’entorn 

actual de cadascun reflexa la realitat. L'essència de la consciència de la situació és bastant 

simple ... la percepció i la realitat. Si la consciència de la situació és alta, tindrà una percepció 

exacta de la realitat, amb capacitat per pronosticar el que passarà. Per altre banda, el desastre 

(petit o gran) és el resultat de perdre la consciència de la situació.  
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La característica cíclica de la consciència de la situació  

La Consciència de la Situació es representa com un cicle perquè la situació i les percepcions de 

les persones canvien constantment. Aquest cicle intern continua mentre la gent està desperta.  

 

Cada persona comença amb una percepció inicial d'una situació dada i, a continuació 

l'actualitza contínuament amb noves informacions. La gent reuneix informació mitjançant 

l'observació, que inclou l’aportació dels sentits, i que inclou la comunicació cara a cara, la 

conversa, comunicació escrita i la ràdio o les trucades telefòniques.  

Només prestar atenció és una part important de mantenir la bona consciència de la situació, 

però encara més important és determinar a què prestar atenció. Totes les percepcions són 

objecte de filtratge i d'enfocament: la gent filtra constantment la informació i canvia 

d'enfocament. La gent també produeixen una gran quantitat d'inputs interns, com els 

pensaments sobre què fer després, estrés, els records d'experiències similars, la por. Els que 

tenen més experiència en un entorn sovint és més fàcil que filtrin les distraccions i detalls 

sense importància i es centrin en la informació més important. 

Una millor comprensió del cicle de la presa de decisions permet a les persones avançar 

conscientment pas a través dels processos per assegurar-se que es reuneix la informació 

adequada, es sospesen les opcions i, finalment, es pren la millor decisió dins de les limitacions 

de temps. 

COMPONENTES DE LA CONSCIÈNCIA DE LA SITUACIÓ 

Per entendre completament la consciència de la situació, cal estudiar detalladament els tres 

components essencials. Aquests components proporcionen el manteniment actiu d’un model 

integrat en aquests components jeràrquics. Aquests són: 

1. La percepció de la informació pertinent; 

2. La comprensió i la interpretació d'aquesta informació, i 

3. La projecció de la situació en el futur. 
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Com s’il·lustra en la figura, la consciència de la 

situació és el resultat de la comprensió i la 

interpretació, en un ambient tridimensional, del 

que ha passat, el que està succeint i el que 

podria arribar a succeir. Això exigeix tenir bona 

percepció de la realitat, per poder pronosticar el 

que passarà en un futur pròxim.  

 

Cadascuna d'aquestes etapes s'examina en detall a continuació: 

Etapa I - Percepció de la Informació  Rellevant 

George Orwell va dir una vegada: "Veure el que tenim davant dels nostres nassos requereix 

una lluita constant." L'observació és la clau de la percepció. En aquest primer pas de la 

consciència de la situació, estem a la recerca de pistes. Aquestes pistes poden venir en moltes 

formes, incloent: 

• Pistes sensorials - Quelcom a veure, sentir, olorar, tocar; 

• Pistes previstes - Quelcom que prové de l'experiència prèvia, i 

• Pistes innates - Quelcom que fa que segueixis els teus instints. 

En les missions de recerca convencionals, per exemple, els rescatadors busquen més les pistes 

que als desapareguts. Per què? Simplement perquè hi ha moltes més pistes que desapareguts, 

i en trobar i seguir les pistes, es podran trobar molt més ràpidament als desapareguts. 

La primera etapa de consciència de la situació - la percepció - és sens dubte l'etapa més 

important. A fi de comptes, sense la percepció de la informació, un no pot realment 

comprendre, interpretar i treure conclusions. 

Molts dels accidents en operatius d’emergència són el resultat d'una sèrie de coses diferents 

que estan passant. Sovint hi ha una sèrie de factors que, si es produeixen de forma individual, 

no podrien donar com a resultat un accident. Si descompon qualsevol accident que s’hagi 

produït, trobarà sovint que hi ha una sèrie d'elements que es van unir per fer possible aquest 

accident. 

En aquesta etapa de la consciència de la situació, la percepció, els bombers d'estar molt 

atents, no només a l'ocurrència de situacions que estan més enllà de les seves expectatives, 

sinó a la freqüència i el nombre d'aquestes situacions. 

L’etapa de la percepció requereix que vostè observi! Per tal de ser un observador eficaç, cal 

estar atents. Aquest pot ser un dels majors reptes per a un bomber, ja que els períodes 

d'inactivitat i l'avorriment poden obstaculitzar la capacitat de ser un observador eficaç. 
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De la mateixa manera, quan els bombers estan sobrecarregats de treball podrien no ser 

capaços d'observar l'entorn que els envolta. Això també pot ser un greu perjudici per a la 

pròpia capacitat de ser un observador eficaç. 

Etapa II - Comprensió i Interpretació de la Informació Rellevant  

La segona etapa de la consciència de la situació, "la comprensió i la interpretació," requereix 

que vostè tingui i utilitzi el seu entrenament i experiència. L’entrenament és un component 

clau de la formació dels bombers, però l'experiència és la clau per comprendre com utilitzar 

millor la formació. 

La segona etapa de la consciència de la situació és l'etapa on s'intenta comprendre i 

interpretar les dades recollides en la primera etapa. Tot i que la recopilació de dades i la 

percepció d’informació pertinent són importants, la comprensió i la interpretació de les dades 

no pot obviar-se. 

La clau d'aquesta etapa de la consciència de la situació és que requereix que un disposi de i 

utilitzi la formació i experiència claus. Per exemple, un cap de sector en un incendi forestal està 

treballant a prop d’una gran paret vertical de pedra. Però, sense una formació adequada en el 

maneig d'helicòpters, aquest comandament podria no ser capaç d'interpretar que el corrent 

d’aire ascendent creat per la paret tindrà un efecte advers sobre la maniobrabilitat de 

l’helicòpter . Sense la formació adequada, aquest cap de sector podria no ser conscient de la 

limitació que l’efecte ascendent i turbulent de l’aire té sobre el rendiment de l’helicòpter. 

L'experiència és també un factor clau en aquesta etapa de consciència de la situació. Si bé la 

formació és essencial per a qualsevol professional de les emergències, no hi ha cap substitut 

per l'experiència. Mitjançant l'experiència aprendrem i dominaren les habilitats associades 

amb la interpretació de dades presentades en la primera etapa de la consciència de la situació. 

Etapa III - Projecció cap el Futur 

La tercera etapa de consciència de la situació -la projecció cap al futur- és l'etapa on un ho 

posa tot junt. Un cop interpretades les pistes, el següent pas és projectar com aquesta 

informació afectarà el futur de l'operatiu. 

Fem servir l’exemple d'una recerca en zones feréstecs. S’ha demanat als bombers coordinar 

una actuació de recerca en un camí forestal. Els informen d’una persona desapareguda que 

porta un retard de 6 hores respecte de l’hora de tornada prevista. El desaparegut va dir a la 

part informant (la seva esposa) que anava de pesca en un llac proper al camí. Mentre que 

alguns equips estan buscant pel camí cap al llac, un equip de mossos d’esquadra realitza la 

recerca del vehicle del desaparegut, i, un cop localitzat, troben que l’equip de pesca encara es 

troba al seient del darrere, incloent la llicència de pesca. Amb aquesta nova informació, els 

equips de rescat arriben a la conclusió que necessiten ampliar la seva àrea de recerca basant-

se en la previsió que l'home havia canviat els seus plans, i no havia anat a pescar al llac com 

esperava la seva dona. 
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Vegem un altre exemple de la consciència de la situació, aquest cop en un ambient quotidià: 

Si vostè vol saber si plourà, no busca pluja, mira els núvols. Si està esperant a que plogui 

només sabrà que arriba la pluja en el mateix moment en que comenci a ploure. Buscar la pluja 

per si sola vol dir que vostè només observa i interpreta, però no projecta cap al futur. 

en canvi, si observa els núvols en comptes de la pluja, vostè està afegint projecció a la seva 

consciència de la situació. En aquest cas, vostè serà més capaç d'anticipar la pluja abans que arribi. 

No obstant això, la recerca de núvols no constitueix l'únic element important necessari per 

saber si plourà. Cal un cert entrenament per saber quins tipus de núvols causen la pluja. Per 

exemple, una sobtada acumulació núvols alts cirrus significa quelcom completament diferent 

a una acumulació constant de núvols cumulonimbus. Només a través de la formació i 

l'experiència es pot aprendre aquesta important distinció. 

En molts programes de formació sanitària d'emergències, als estudiants se'ls ensenya el valor 

de visualitzar l'escenari abans d'arribar al lloc de l’incident. Sovint, els bombers disposen d’un 

cert període de temps de trajecte fins al lloc de l’incident. Durant aquest temps de transport, 

pot ser útil prendre la informació disponible (per exemple, la descripció d’un incendi en una 

industria) i projectar en el futur a quin tipus de problemes s'enfrontarà l'equip de bombers. 

Per exemple, el cap de sortida pot saber que es dirigeixen cap a un polígon industrial antic, 

sense gaires hidrants, el que significa que haurà d’establir una noria de vehicles si vol disposar 

d’un subministrament continu d’aigua. El cap de sortida pot informar a la seva dotació que 

iniciaran l’atac en mode defensiu fins a no disposar d’un subministrament d’aigua correcte. 

L'experiència ensenya als bombers a anticipar els possibles escenaris basant-se en la 

informació proporcionada. No obstant això, aquesta mateixa experiència també els ensenya 

que la informació proporcionada pot ser errònia. 

 

REDUCCIÓ DE LA CONSCIÈNCIA DE LA SITUACIÓ 

Atès que els bombers són humans i subjectes a les mateixes debilitats humanes que la resta de 

la població en general, també perden la consciència de la situació. La naturalesa de les tasques 

dels bombers requereix que es restringeixi la pèrdua de consciència de la situació. Quan es 

manté la consciència de la situació, els incidents es resolen més fàcilment, i s’eviten accidents. 

La pèrdua de la consciència de la situació es pot atribuir a set factors. Recordar aquests factors 

facilita als bombers evitar els errors. Vigilar l'aparició d'aquests factors i prendre mesures per 

aturar la seva influència proporciona als bombers avantatge contra l'incident catastròfic. 

La realitat i la percepció es refereixen al que està passant i el que percebem que està passant. 

La comunicació i l'observació són essencials per fer que la realitat i la percepció siguin prou 

equivalents com per considerar-se idèntiques. La millor manera d'evitar la pèrdua de la 

consciència de la situació és mantenir-se alerta contra els indicadors de la pèrdua de la 

consciència de la situació. No hi ha millor defensa contra la pèrdua de la consciència de la 

situació que la vigilància permanent. 
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En l’àmbit de la resposta a emergències, s’han identificat nou factors clau que poden reduir la 

consciència de la situació:  

1. Informació i comunicació insuficient, o mal comunicada; 
2. Fatiga i l'estrès; 
3. Escassetat de tasques; 
4. Sobrecàrrega de treball; 
5. Mentalitat de grup; 
6. Mentalitat "Endavant...caigui qui caigui";  
7. Empitjorament de les condicions; 
8. La complaença de l’experiència; i, 
9. L’excés de confiança. 

Cadascun d'aquests factors es detallen a continuació: 

1. Informació i comunicació insuficient, o mal comunicada 

La informació i comunicació insuficient o mal comunicada poden ser desastrosos, 

sobretot quan es refereix a la salut i benestar de persones accidentades. 

Després que el transbordador espacial Challenger va ser destruït 73 segons després de 

l'enlairament, la NASA va determinar que una de les causes que van contribuir a 

l’accident va ser que "La Comissió està preocupada pel que sembla ser una tendència 

en el Centre de Vol Espaial Marshall, que consisteix en contenir els problemes 

potencialment greus, i tractar de resoldre’ls internament en lloc de comunicar-los. 

Aquesta tendència és totalment contrària a la necessitat que el centre Marshall 

funcioni com a part d'un sistema que s’esforça en assolir l’èxit de la missió de vol, 

interconnectant i comunicant-se amb les altres parts del sistema que treballen amb la 

mateixa finalitat" 

Després que el transbordador espacial Columbia va quedar destruït durant la re-entrada, la 

NASA va convocar a un panell d'experts per examinar l'accident. La Junta d'Investigació de 

l'Accident del Columbia (Columbia Accident Investigation Board, CAIB) va concloure que la 

" informació mal comunicada" va ser un factor contribuent en els esdeveniments que van 

conduir a la pèrdua de la nau en el reingrés. Es va arribar a especificar que l'ús del 

programari de presentació, "PowerPoint", va jugar un paper destacat, ja que les persones 

que feien les presentacions havien de trobar la manera d'extreure pàgines i pàgines 

d'informació en una sola presentació en PowerPoint. 

2. La fatiga i l'estrès 

La fatiga i l'estrès redueixen la capacitat per fer importants observacions i 

interpretacions. Per aquesta raó, és molt important que els equips de bombers es 

controlin mútuament, i l’equip de suport al comandament controli la durada dels 

relleus durant les operacions. Qualsevol incident de llarga durada hauria d'incloure un 

lloc per a que els equips de bombers puguin descansar i rehabilitar entre relleus. 

A l’adonar-se que la fatiga i l'estrès reduïa la capacitat de treball dels seus empleats, la 

indústria aèria va implementar estrictes regulacions sobre el nombre d'hores que els 

membres de la tripulació de vol podien volar abans que fos necessari disposar d’un dia 

lliure. Per la mateixa raó, la majoria dels organismes de serveis sanitaris d'emergència 

han establert normatives similars. 
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3. Escassetat de tasques 

L’escassetat de tasques pot introduir un problema important... el factor avorriment. 

L’escassetat de tasques a fer és un factor que contribueix a molts accidents 

automobilístics. També ha estat citat com un problema freqüent en certes professions, 

com ara guàrdies de seguretat. 

L’escassetat de tasques va ser un dels principals factors en un accident aeri mortal 

durant una operació de recerca a Colorado el 1988. Mentre volava a la seva altitud 

assignada de 13.000 peus durant una recerca, el pilot de l'avió va dir al seu ajudant que 

estava avorrit, i que anaven a volar a 11.000 peus. Va baixar a aquesta altura. Poc 

després, l'avió es va estavellar per un corrent descendent. El pilot va resultar mort, 

encara que el seu ajudant va sobreviure. 

Una manera de combatre aquest problema és seguir de prop les tasques que 

s'assignen a les persones. Si alguns bombers estan sense tasca, cal trobar tasques per a 

ells. 

4. Sobrecàrrega de treball 

La sobrecàrrega de treball també és un factor important que redueix la consciència de 

la situació. Augmentant la probabilitat d'error humà amb la durada i complexitat de les 

tasques. 

Un cop més, un mètode eficaç per combatre aquest problema és seguir de prop les 

tasques que s'assignen a qualsevol persona. La sobrecàrrega de treball és fàcil de 

reconèixer. 

Encara que no s'esmenta expressament, alguns estudis han demostrat que un moment 

clau on es cau en els errors més greus és durant la transició de la sobrecàrrega de 

treball a la baixa càrrega de treball -en el moment en què un bomber pot "abaixar la 

guàrdia." De la mateixa manera, la transició de la baixa càrrega de treball a la 

sobrecàrrega de tasques pot ser un moment en què es cometen errors -sobretot 

perquè el cervell triga un cert temps per fer la transició d’un estat d'avorriment a un 

gran activitat. 

5. Mentalitat de grup 

La mentalitat de grup es refereix a que augmenta la propensió a estar d'acord amb un 

grup a mesura que augmenta el grup. Així, el grup està d'acord en tot, oi? O no? Podria 

ser que alguns dels membres del grup sols estan d’acord a causa de la pressió del 

grup? 

El llibre "The Abilene paradox" escrit per Jerry Harvey, ens ofereix certes idees 

interessants sobre com un grup decideix seguir amb una decisió amb la que els propis 

membres del grup, com a individus, no estan d'acord. En la paradoxa Abilene una 

organització o un grup d'individus inicien una actuació contrària als desitjos reals del 

grup. Dos exemples clàssics són l'assumpte Watergate i el tràgic desastre de l'incendi 

de South Canyon. Durant l'assumpte Watergate, la majoria dels implicats sabien que el 

que estaven fent estava malament, però ni ho van parlar, ni ho van dir, ni van explicar 

el seu desacord amb aquestes accions il·legals. Quan la comissió investigadora del 
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senat els va preguntar per què ho havien fet, van dir coses com que temien la "pressió 

del grup" o de ser considerats "deslleials". En l'incendi de South Canyon, els bombers 

van parlar sobre les fire orders i Wacht-out Situations que estaven infringint, però, de 

nou, no van dir les coses clarament. És probable que tinguessin els mateixos pors que 

els inculpats pel cas Watergate (por de no ser considerat com un membre del grup, por 

a ser responsable del fracàs de l'atac) En aquest desastre, van morir catorze bombers 

altament qualificats. 

6. La mentalitat "Endavant...caigui qui caigui" 

Un cop ha estat desenvolupat el pla d’actuació pot perfilar-se la mentalitat 

"Endavant...caigui qui caigui". Això pot ser perjudicial per a la capacitat de re-avaluar 

adequadament i modificar o abandonar un pla d’actuació. 

El primer desastre que va implicar a un transbordador espacial -El Challenger, el 28 de 

gener de 1986- és un bon exemple de la mentalitat "Endavant...caigui qui caigui". 

S'havien identificat defectes en les juntes tòriques del coet sòlid ja en 1979, però el 

personal de la NASA van seguir endavant amb el programa del transbordador espacial 

de totes maneres. Nombrosos enginyers van expressar la seva preocupació, però es 

van dissipar les preocupacions i van continuar el programa de transbordadors 

espacials. 

"La decisió de retardar el llançament d'un transbordador s'havia convertit en una 

decisió "indesitjable" per part dels membres de l'equip Shuttle. En altres paraules, els 

suggeriments fets per qualsevol membre del grup que recolzes el llançament del 

transbordador es van trobar amb un suport positiu pel grup. Qualsevol suggeriment 

que podria conduir a un retard en el llançament va ser rebutjat pel grup". 

7. Condicions empitjorant 

En les operacions en les que intervé el cos de bombers, l’empitjorament de les 

condicions pot venir en moltes formes. En un incendi forestal, amb el pas de les hores, 

les condicions poden empitjorar en augmentar els factors que afavoreixen un 

comportament erràtic o extrem de l’incendi. Cada cop que això passa, els 

comandaments i els bombers han de considerar com aquestes condicions poden 

afectar a l’esforç global d’extinció. 

8. La complaença de l’experiència 

Un factor que sembla ser comú en molts serveis d’extinció d’incendis i de salvaments 

és la complaença entre els membres més experimentats del cos. Sembla que quan els 

membres dels equips de bombers adquireixen deu o més anys d'experiència, poden 

tendir a desenvolupar una percepció que ells són els mestres, i que no els queda poc 

gaire que aprendre. No obstant això, tal i com evoluciona el món de l’extinció 

d’incendis, més coses hi ha que cal que aprenguin aquests bombers amb experiència. 

Els bombers més joves o nous semblen menys propenses a aquesta complaença 

durant el període en el que experimenten la corba d'aprenentatge més intensa. 
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9. L'excés de confiança 

El Dr. Ken Kamler va ser el metge de l'expedició a l'Everest l’any 1996 -l'any en què 

diversos escaladors van perdre tràgicament la vida durant una tempesta. El Dr. Kamler 

va expressar una hipòtesi sobre aquesta tragèdia, per la qual alguns escaladors van ser 

induïts a un fals sentit de seguretat, degut en gran part al fet que havien pujat varies 

vegades amb èxit a la muntanya de l'Everest. A partir d'aquesta observació, Kamler va 

suggerir que, "La familiarització, i l'exposició prolongada sense incidents, condueix a 

una pèrdua de l'apreciació del risc." 

Això pot ser especialment cert en el cos de bombers, on els comandaments poden 

tendir a romandre al cos al llarg de tota la seva vida laboral. Com més temps i amb 

major freqüència un comandament té èxit i no comet errors, més fàcil és per a aquesta 

persona perdre de vista els riscos associats amb una activitat particular. 

 

MANTENIMENT DE LA CONSCIÈNCIA DE LA SITUACIÓ EN UN INCIDENT 

Els sis passos per mantenir la consciència de la situació al llarg d’un incident són: 

1. Concentrar-se en la resolució de l’incident: Aquesta suggerència s'aplica a tothom que 

treballa en un incident, des de l’equip de comandament fins a l’últim bomber. Tots els 

participants en un incident cal que es concentrin la seva atenció en els detalls de l’incident, 

al temps que observant l’incident com un conjunt global. En comptes de simplement 

realitzar les tasques assignades, un bomber amb experiència s'aturarà en certes ocasions i 

avaluarà el nivell d’assoliment dels objectius de l’incident, els globals i els específics. 

Els equips de treball assignats al seu sector estan tenint més o menys èxit del que 

s'esperava? Si la resposta és "menys", llavors ha de qüestionar activament els seus 

mètodes i considerar si cal tenir en compte altres alternatives. 

2. Valorar els problemes en el temps disponible: Un incident no sempre promociona 

prou temps com per realitzar un procés de presa de decisions acurada i profunda. Cal 

que hi hagi un equilibri entre saltar de cap a les flames i esperar fins a que s’hagi 

valorat cadascun dels possibles perills en un incident. Els comandaments 

experimentats saben que fer un pas enrere i prendre’s un minut per absorbir i 

processar tanta informació com sigui possible donarà com a resultat decisions millors i 

més segures. 

3. Obtenir informació de totes les fonts: L’obtenció d’informació en el lloc de l’incident 

cal que sigui un procés ràpid. Una sola persona no pot veure tot, escoltat tot, o olorar 

tot. Utilitzant la resta de la dotació, així com el personal específic de comandament 

que vagi arribant i les persones familiaritzades amb l’edifici o l’entorn, millorarà la 

presa de decisions i ajudarà a mantenir actualitzada la consciència de la situació. 

4. Escollir la millor opció: Un cop hem valorat tots els factors, cal escollir l’opció que 

maximitzi els resultats i minimitzi el risc. 

5. Comprovi els resultats i modifiqui el pla d’actuació si és necessari: El manteniment de 

la consciència de la situació precisa de la contínua avaluació de l’efectivitat de les 
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decisions. Pot ser necessari disposar d’un pla “B” o pla “C” preparat per a la 

implementació immediata. Un parell extra d’ulls a llocs estratègics de l’incident també 

poden proporcionar informació valuosa. 

6. Evitar els factors de pèrdua de consciència de la situació:  

a. Ambigüitat: Una situació, ordre, o missatge que pot contenir més d’un 

significat. Fins i tot quan les ambigüitats són relativament insignificants, cal 

confrontar-les. Tingui en compte que una sèrie d'ambigüitats relativament 

menors poden agreujar-se acumulant-se una sobre l'altra fins a crear un 

problema greu. 

b. Distracció: Qualsevol cosa que pugui apartar l’atenció dels objectius de 

l’incident. Les distraccions poden venir en la forma d’influències alienes (una 

pressió excessiva dels mitjans de comunicació), o influències pròpies (punts de 

vista personals o culturals). 

c. Fixació: Visió túnel, pèrdua de l’incident com un conjunt global per concentrar-

se únicament en una part perifèrica del mateix. 

d. Sobrecàrrega: En un incident passen més coses de les que una sola persona pot 

controlar. Els primers instants de l’arribada de les primeres unitats al lloc de 

l’incident poden ser excepcionalment caòtics, i poden portar a la sobrecàrrega. 

e. Complaença: Quan les persones desenvolupen un mateix procés, tendeixen a 

avorrir-se degut a l’efecte hipnòtic de l’acció repetitiva. La falta d’atenció porta 

a la falta de cura. La percepció o descripció d’un incendi d’habitatge com una 

rutina és el pinacle de la complaença. 

f. Procediments inadequats: No protegir l’escena d’un accident de trànsit 

interposant un vehicle en el sentit de la marxa és un exemple de procediment 

adequat. En cas de detectar-se cal implementar una actuació immediata per 

corregir aquests errors. 

g. Discrepàncies no resoltes: Vostè viatge per una carretera i de sobte veu com 

un vehicle es dirigeix directament contra vostè en sentit contrari. N’hi ha un 

petit espai de temps en el que els seus ulls estan enviant la senyal al seu 

cervell, però mentre tant vostè murmura “no m’ho puc creure”. Les 

indicacions i observacions que entren en conflicte amb les expectatives no es 

poden ignorar. Cal entrenar als bombers per a que puguin reconèixer 

discrepàncies no resoltes i els prestin atenció immediatament. 

h. Ningú al comandament: Quan un Cap d’Intervenció focalitza la seva atenció en 

la tasca que desenvolupa un determinat equip de treball. Un Cap d’Intervenció 

no es pot permetre distreure la seva atenció de l’incident global. 

 

Una bona pràctica que ens pot ajudar és enumerar en veu alta aquest check-list en incidents 

de baixa freqüència/alt risc. Memoritzar un check-list i passar-lo un mateix no és tan segur o 

efectiu com dues persones mirant el mateix check-list i enumerar-los en veu alta. Aquesta 

pràctica s’utilitza per reduir els errors en l’àmbit sanitari, per exemple la medicació. 
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