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Recomanacions per a l’evacuació de persones amb diversitat 
funcional. 

 

1. LOCALITZACIÓ 

En cas d'emergència, les persones amb diversitat funcional són més 
vulnerables que la resta, ja siguen les afectades per dificultats de mobilitat o de 
qualsevol altre tipus de limitacions sensorials que influeixen en la percepció de 
la situació. Per això, és recomanable que aquestes persones estén situades en 
plantes amb accés directe a l'exterior de l'edifici. 

 

Sempre que siga possible, l'equip d'evacuació ha de conèixer la ubicació 
de les persones amb característiques personals que pugen augmentar el risc 
per a ells mateixos o per a la resta d'ocupants de l'edifici, amb l’objecte d'actuar 
ràpidament en cas d'evacuació. Tot això es farà sense oblidar que cal respectar 
el contingut que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter Personal. 
 
2. EVACUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL 
 

Cal oferir una atenció personalitzada, dins del mecanisme de resposta 
de la UMH a les situacions d’emergència, a les persones amb diversitat 
funcional que s’adapte a les seves necessitats i que al mateix temps minimitze 
les conseqüències de la seua presència en les vies d’evacuació en cas 
d’emergència.  

 
En la majoria de les situacions, es recomanable que els equips 

d’evacuació realitzen l’evacuació de les persones amb diversitat funcional es 
faça una vegada quede verificada l’evacuació total de la planta o zona que 
tinguen assignats. Atés que, una vegada han recorregut la zona assignada i ja 
gaire sense persones i obstacles en les vies d’evacuació, els membres dels 
equips podran prestar una atenció de major qualitat a les persones amb 
diversitat funcional  

 
 

 

3. TÈCNIQUES DE TRASLLAT 
 

En cas d’evacuació es convenient consultar a les persones amb 
dificultats de mobilitat sobre la millor manera d’ajudar-les. En cada cas s’ha de 
tindre en compte les limitacions de la persona i el temps disponible per 
l’evacuació. 
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En determinades ocasions, pot ser més eficaç que els Equips 
d’Evacuació demanen ajuda a persones en condicions físiques adequades per 
el trasllat de persones. Per el trasllat es pot recórrer bé a la cadira de rodes de 
l’afectat o bé a les tècniques que es descriuen a continuació. 
 

 
 

3.1. TÉCNICAS POR LEVANTAMIENTO 

 

 

3.2. TÉCNICAS POR ARRASTRE 

 

 

 

 

 

 Si l’evacuació no és possible, conduisca a les persones amb diversitat 
funcional fins a una zona segura (darrere de les portes de sectorització 
d’incendis, etc. ), elm és allunyat possible de l’incendi o del perill. Demane 
ajuda a un altre membre de l’equip d’evacuació, al telèfon de emergència 



 

Página 3 de 4 
 

(8665/ 96 665 8665) o qualsevol altra persona i demane que comuniquen al 
Cap d’Emergències o a la persona que estigue coordinant l’emergència, la 
seua localització exacta dins de l’edifici, de manera que puga facilitar aquesta 
informació als bombers, a la policia, etc., quan arriben a l’edifici. 

 Mai deixe a soles una persona amb diversitat funcional, romanga 
amb ella i intente calmar-la, per evitar que el pànic la domine. Els bombers son 
preparats per aquest tipus de situacions i conten amb mitjans  per el rescat i 
l’evacuació, tant de les persones amb diversitat funcional com dels 
acompanyats.  

 
4. DIVERSITAT FUNCIONAL VISUAL 
 

Quan l’evacuació de l’edifici afecte a persones amb problemes de visió 
s’han de tindre en compte unes recomanacions bàsiques que permetran als 
Equips de Evacuació guanyar i agilitzar el desallotjament de les zones 
prèviament assignades: 

 
• Anuncie la seua presència i oferisca ajuda, però deixe que la persona li 

explique què necessita. 
• Parle sense cridar,parlant de manera natural i directa. No s’amoine si cal 

utilitzar paraules com “veja”, “mire”, o cec.  
• Descriga anticipadament les maniobres abans d’executar-les i recorde 

esmentar les escaleres, les portes, els corredors estrets, les rampes i 
qualsevol altre obstacle present en el recorregut. 

• Deixe a la persona que li agafe el bras o el muscle per guiar-se i tinga en 
compte que potser preferisca caminar un miqueta endarrerida per 
avaluar les reaccions del cos front als obstacles del recorregut. 

• Quan guie la persona per asseure, pose la seua mà sobre el respatler de 
la cadira. 

• Quan calgui guiar a diverses persones amb diversitat funcional visual, 
demane que s’agafen de la mà formant una filera i col·loque’s al 
capdavant per dirigir l’evacuació. Si cal, demane ajuda a algú perquè es 
col·loque al final de la filera.  

• Una vegada al exterior, assegura que les persones amb diversitat 
funcional visual remanen acompanyades, en el punt de trobada, fins que 
la finalització de l’emergència siga declarada. Cal evitar deixar-les sense 
assistència en un lloc que no les siga familiar. 
 
 

 
5. DIVERSITAT FUNCIONAL AUDITIVA. 
 

Quan l’evacuació de l’edifici afecte a persones amb diversitat funcional 
auditiva i aquestes nio es troben en un lloc dotat amb senyals lluminoses 
associades al sistema d’alarma, els Equips d’Emergència hauran d’utilitzar 
mitjans de comunicació adequats. 
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• Cal ubicar-se davant de la persona amb el rostre il·luminat. 
• Parle lentament i amb claredat, utilitze paraules senzilles i fàcils de llegir 

als llavis.   
• Utilitze el llenguatge corporal i la gesticulació. 
• Evite parlar si la persona es troba d’esquena. 
• Verifique que ha comprès això que intentem comunicar, no aparente que 

ha comprès alguna cosa so no ha sigut així. 
• Si té dificultats per a entendre’s escriga això que vol dir. 

 
 
 
6. TRASLADO AL PUNTO DE REUNIÓN 
 

L’evacuació tindrà lloc seguint les indicacions dels membres dels Equips 
d’Evacuació, de manera ordenada i respectant les indicacions de caràcter 
general per casos d’emergència. 

 
Una vegada evacuat l’edifici i situat el personal al punt de reunió 

establert en cada cas, els Equips d’Evacuació hauran d’acompanyar a les 
persones amb diversitat funcional, sense deixar-los desatesos en cap moment i 
prestar-los una ajuda adequada a la seua limitació.  
 

 

 

 

 

 

 

 


