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 ·   Minimitzeu la presència 
     de productes perillosos a les 
     zones de producció i limiteu-
     la a les quantitats mínimes 
     imprescindibles en cada moment.

 ·   Mantingueu les instal•lacions
     de seguretat corresponents a les  
	 				zones	d’emmagatzematge	i	ús	de		
         productes perillosos
	 				(inflamables,	explosius,	tòxics	)
	 				en	perfecte	estat	d’ordre,	
     neteja i manteniment.

 ·   No emmagatzemeu productes 
     perillosos en llocs no adequats 
	 				per	a	aquesta	finalitat.

	 ·			No	utilitzeu	productes	inflamables	
	 				ni	explosius	a	prop	de	possibles	
	 				focus	d’ignició	ni	viceversa.

	 ·			Elimineu	possibles	focus	d’ignició	
	 				mitjançant	l’establiment	de	
    “permís de foc” per a treballs en 
     calent i feu un manteniment 
	 				periòdic	de	les	instal•lacions	
	 				elèctriques	(termografia	o	similar).

 ·   Mantingueu les zones lliures 
	 				d’objectes	innecessaris.	
	 				L’ordre	i	la	neteja	són	el	primer		
	 				pas	per	fer	una	prevenció	adequada.

	 ·			Deixeu	els	accessos	als	locals	
	 				d’emmagatzematge	lliures	
     de productes perillosos.

 

Consells de prevenció. Incendi.

 ·   No dipositeu objectes a sobre 
	 				ni	a	prop	dels	focus	d’escalfor.

	 ·			Si	el	local	té	edificis	contigus,	
     estudieu la possibilitat de reforçar 
	 				els	espais	comuns,	com	ara	
	 				vestíbuls	i	escales,	o	els	elements	
	 				de	separació,	com	ara	portes	i	envans.

	 ·			Feu	un	manteniment	periòdic	
     correcte dels equips de protecció 
	 				contra	incendi	(RD	42/1993).

 ·   Pengeu un plànol amb el 
	 				recorregut	d’evacuació	del	pla	
	 				d’emergència	per	facilitar	les	
     operacions tant dels bombers com 
	 				de	la	policia	en	cas	de	convenir.

	 ·			Redacteu,	implanteu	i	actualitzeu	
	 				un	Pla	d’emergència	i	evacuació	
	 				contra	incendis	i	assegureu-vos	
     que tot el personal el practica 
	 				de	manera	periòdica.

 ·   Formeu el personal en la 
	 				prevenció	i	extinció	d’incendis	
	 				inherents	a	la	seva	activitat.

 ·   Senyalitzeu correctament les 
     zones que tinguin un risc 
	 				més	elevat	d’incendi.
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Mesures urgents que cal 
prendre de seguida que es té 
coneixement de l’existència
d’un sinistre d’incendi.

Truqueu	al	112	(telèfon	d’emergències)	
i informeu dels fets.

Talleu la corrent elèctrica i la clau de pas 
general del gas.

Si	el	foc	és	petit,	mireu	d’apagar-lo	amb	un	extintor.

Poseu-vos	en	contacte	amb	nosaltres	
al	més	aviat	possible.	Ens	anirà	bé	que:

 ·   Ens doneu detalls de les circumstàncies 
     del sinistre i ens informeu 
     de la possible causa.

	 ·			Feu	una	estimació	econòmica	
	 				aproximada	dels	danys.

 ·   Ens indiqueu si necessiteu un operari.

 ·   Ens informeu de si hi ha alguna tercera 
     persona perjudicada o causant.

 ·   Si teniu constància que els danys 
	 				s’han	produït	a	conseqüència	de	
	 				l’actuació	d’algun	tercer	de	manera	
	 				intencionada,	haureu	de	presentar	la	
	 				denúncia	oportuna	a	les	autoritats	
     competents i fer-nos-la arribar.

Quina informació ens heu de 
facilitar per tal que puguem gestionar 
correctament el sinistre d’incendi?

Recordeu que esteu autoritzat per fer la reparació 
mínima indispensable per reduir els danys en els béns 
assegurats. 
Així i tot, és important que feu fotografies abans de 
qualsevol reparació, que guardeu les peces substituïdes 
i que tingueu en compte que la companyia té dret a 
verificar les causes i els danys del sinistre, i si no les pot 
verificar no efectuarà cap pagament. Per tant, la reparació 
autoritzada ha de ser provisional i ha de permetre la 
verificació dels fets.
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Com s’ha de 
declarar un sinistre?

En cas de sinistre, us assessorarem i us donarem suport.

Poseu-vos sempre en contacte amb nosaltres. Us facilitarem els 
tràmits, resoldrem els vostres dubtes, gestionarem el sinistre, 
vetllarem per als vostres interessos i us farem d’interlocutor. 

Web
baulenasaulet.com

Telèfon
93 887 05 57

Per correu electrònic a:
sinistres@baulenasaulet.com
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Hem elaborat aquest 
document a partir de la 
informació que ens han 
facilitat	les	autoritats	i	diverses	
entitats asseguradores. 
Es	tracta	d’un	simple	resum	
de les recomanacions 
bàsiques que cal tenir 
sempre presents. En cap cas 
substitueix	ni	modifica	el	que	
indiquin les autoritats.

Informació Última	modificació	03-2016

Fonts
Recomanacions	de	la	policia	autonòmica	de	Catalunya.
Guies	de	sinistres	de	les	companyies	Zurich,	AXA,	Plus	Ultra

La informació inclosa en aquest document ha estat recopilada i elaborada de 
bona	fe	i	de	fonts	que	es	consideren	fiables.	Aquest	document	no	suposa	ni	
assessorament legal ni opinió jurídica.

Baulenas	Aulet,	S.L.,	amb	domicili	social	al	carrer	Taradell,	19,	08551,	Tona	
(Barcelona)	/	NIF	B-61223046	/	Inscrita	al	Registre	Mercantil	de	Barcelona.	
Llibre	29.393,	foli	0113,	secció	GENERAL,	full	157499.	Inscrita	al	Registre	
Administratiu	Especial	de	Mediadors	d’Assegurances	amb	número	J60GC.	
Concertada	l’assegurança	de	responsabilitat	civil	i	l’assegurança	de	caució,	de	
conformitat	amb	la	llei	26/2006.

Baulenas	Aulet,	Corredoria	d’Assegurances	ofereix	els	seus	serveis	de	me-
diació	d’assegurances	de	manera	objectiva,	vetlla	per	als	interessos	del	client	
i	sempre	busca	la	cobertura	que,	d’acord	amb	els	requisits	que	ens	planteja,	
s’adapta	millor	a	les	seves	necessitats.

©	Baulenas	Aulet,	Corredoria	d’Assegurances.	Queden	reservats	tots	els	
drets.	Es	prohibeix	l’explotació,	reproducció,	distribució,	comunicació	pública	i	
transformació,	total	o	parcial,	d’aquest	document	sense	l’autorització	expressa	
de	Baulenas	Aulet,	Corredoria	d’Assegurances.
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Sempre al 
vostre costat

Consulta les altres guies

Obtindràs	informació	i	consells	útils	
per	prevenir	i	actuar	en	cas	de	sinistres	
de diferents tipologies.

Consulta aquesta i les altres 
guies a la nostra web:
www.baulenasaulet.com

Més informació: T. 93 887 05 57 baulenasaulet@baulenasaulet.com

Guia útil comunitatsGuia útil llar Guia útil automòbils

Guia útil comerços


