
    Per què 
ambulàncies catalunya?
A Ambulàncies Catalunya S.C.C.L. treballem per aconseguir el benestar 
dels usuaris que requereixen els nostres serveis. La nostra prioritat és 
garantir el tracte humà, la seguretat i la salut dels nostres clients. Per 
aquest motiu, ens esforcem dia a dia a millorar la nostra política de 
qualitat i la prevenció dels riscos.

El nostre equip treballa amb rapidesa i eficiència, gràcies a la seva 
professionalitat, motivació constant, experiència i al desenvolupament 
continu dels nostres plans de formació. Apostem per la innovació 
tecnològica i per un servei personalitzat en el transport sanitari. Tots 
aquests factors ens han permès obtenir les certificacions de qualitat ISO 
9001 i UNE 179002.

Ambulàncies Catalunya S.C.C.L. té més de 30 anys d’experiència en el 
sector. A part de ser una empresa consolidada en el transport sanitari 
públic a Barcelona, la nostra actuació en l’àmbit privat ha merescut 
la confiança d’empreses, entre d’altres, com Porsche, Red Bull, Bayer, 
d’institucions públiques com Ajuntament de Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, i ens ha permès participar en esdeveniments de la magnitud 
del World Basket Festival, Spannabis, Wings for Life, The Family Run.
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La seguretat 
que els seus 
esdeveniments
necessiten



compromís
Què diu la llei?
Existeixen cinc decrets que afecten l’ús de l’Assistència Mèdica en Ruta: Reial 
Decret 2816/1982; Reial Decret 393/2007; Reial Decret 836/2012; Reial 
Decret 22/2014 i Decret 30/2015. Aquestes lleis estan dirigides a regular els 
dispositius sanitaris necessaris per a esdeveniments o activitats que puguin suposar 
un risc per a la vida de les persones assistents.

Qui és el responsable?
Segons la llei, “la persona titular o l’organitzador de l’activitat és el responsable 
de l’elaboració, implantació, manteniment i revisió del pla”.

Quines empreses o col·lectius es poden veure afectats?
“Empreses, entitats i organismes, així com també instal·lacions públiques o 
privades, que porten a terme activitats que poden generar situacions de risc 
col·lectiu greu, de catàstrofe o de calamitat pública”.

Ambulàncies Catalunya S.C.C.L. desenvolupa un servei 
a mida i de màxima qualitat per a cada esdeveniment, 
aplicant sempre un estudi tècnic amb les següents fases:

•  Recollim tota la informació sobre l’esdeveniment: on, quan, tipus d’esdeveniment, 
afluència, durada, possibles antecedents

•  Estudiem els riscos previsibles, a partir de la informació recollida

•  Elaborem hipòtesis de les necessitats de prevenció a cobrir

•  Definim els objectius de prevenció

•  Identifiquem els recursos necessaris: amb la informació de les fases anteriors, revisem 
les obligacions en matèria d’assistència sanitària indicades per la normativa vigent

•  Elaborem el projecte operatiu

•  Definim el briefing del Dispositiu de Risc Previsible

Com actuem?



  Quin tipus 
    de serveis 
 necessita pel 
seu esdeveniment?

AMBULÀNCIA ASSISTENCIAL 
CLASSE B:  
L’equip el constitueixen:

• 2 tècnics titulats

L’equipament sanitari  amb el que compta és l’indicat per 
la Norma UNE-EN 1789: 2007 + A1:

• Equipament per al trasllat i l’evacuació

• Equips de mobilització i immobilització

• Equip de Oxigenoteràpia d’emergència

• Equip per al diagnòstic

• Equipament d’infusió

• Maletí de Suport Vital Bàsic

• Equip d’aspiració portàtil

• Desfibril·lador Extern automàtic

• Equip de comunicació

 

En funció de l’estudi 
tècnic que duem a terme 
per a cada cas, podrem 
prescriure el tipus de 
servei que necessita el seu 
esdeveniment:



AMBULÀNCIA 
ASSISTENCIAL CLASSE C                            
(AMB I SENSE METGE):
L’equip el constitueixen:

• 1 tècnic titulat

• 1 DUE / 1 DUE i 1 metge

L’equipament sanitari amb el que compta és l’indicat per 
la Norma UNE-EN 1789: 2007 + A1: 

•  Instal·lació fixa i portàtil d’oxigen

•  Respirador multifuncional autònom

•  Monitor desfibril·lador multifuncions

•  Equip d’aspiració portàtil

•  Material per a la resolució de problemes respiratoris

•  Material per a la resolució de problemes circulatoris

•  Maletí de Suport Vital Avançat

•  Dispositius de perfusió contínua

•  Material de mobilització i immobilització

•  Equipament de sondatge i drenatge

•  Farmacologia d’emergències

treball en equip



PUNT SANITARI:
L’equip el constitueixen:

•  2 tècnics titulats

L’equipament sanitari amb què compta: 
•  Equip d’oxigenoteràpia portàtil

•  Equip d’aspiració portàtil

•  Maletí de Suport Vital Bàsic

•  Desfibril·lador extern automàtic

•  Material de mobilització i immobilització

•  Material d’evacuació

•  Material de cures

tenim experiència



PUNT MÈDIC
L’equip el constitueixen:

•  1 tècnic titulat

•  1 DUE

•  1 metge

  

L’equipament sanitari amb què compta: 
•  Oxigenoteràpia d’emergència

•  Respirador multifuncional autònom

•  Equip d’aspiració portàtil

•  Material per a la resolució de problemes respiratoris

•  Material per a la resolució de problemes circulatoris

•  Maletí de Suport Vital Avançat

•  Dispositius de perfusió contínua

•  Material fungible per punció i canalització percutània

•  Material de mobilització i immobilització

•  Monitor desfibril·lador multifuncions

•  Farmacologia d’emergència



Begur 36-38  08028 BARCELONA

cooperativa@ambulanciescatalunya.com
www.ambulanciescatalunya.com
www.facebook.com/ambulanciescatalunya
www.twitter.com/AmbulanciesCat

Tel +34 93 422 88 88  Fax +34 93 422 04 48

Contacti’ns!


