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*Sotsinspector, cap de la Unitat de Subsol de la Policia de la Generalitat de Catalunya - Mossos d’Esquadra.

La Unitat de Subsol del Mossos d’Esqua-
dra (USUB), ha participat en la recerca 
i descoberta del refugi del Palau de la 
Generalitat, desconegut per la majoria 
de la ciutadania i les institucions. Aques-
ta troballa, més enllà de la rellevància 
per al patrimoni i la memòria històrica 
de la ciutat i el país, ha servit a moltes 
persones per conèixer una unitat policial 
que, a part de la seva tasca diària de se-
guretat, s’interessa per la recuperacio del 
patrimoni històric en col·laboració amb 
altres institucions.
Per què aquest interès? A més de l’inte-
rès cultural per ell mateix, cal dir que 
conèixer tot el que fa referència al subsol 
ajudar a desenvolupar la tasca de la 
USUB amb la màxima eficàcia i eficièn-
cia per garantir la seguretat: en molts 
casos el subsol és un punt negre que 
ofereix invisibilitat als delinqüents.
La USUB es va crear a l’octubre de 1991 
per un doble motiu: donar resposta a 
una de les facetes més desconegudes de 
la policia, la vigilància del subsol per pro-
tegir la superfície, i donar cobertura a 
un esdeveniment internacional conside-
rat el més rellevant fins llavors a la ciutat 
de Barcelona: les Olimpíades de 1992.
Durant les setmanes abans dels Jocs 
Olímpics es van inspeccionar centenars 
de quilòmetres de clavegueres. A partir 
de llavors i progressivament es van 
incrementar el nombre de serveis, fins al 
punt que, actualment, el nivell operatiu 
de la USUB és similar al d’altres cossos 
policials, si no superior. Aquesta unitat 
es troba localitzada a Sabadell, des d’on 
dona cobertura a tot el territori català.

LA TASCA DE PREVENCIÓ DE LA 
USUB I EL PATRIMONI 
La USUB és una unitat d’intervenció 
en espais confinats i llocs de difícil 
accés i, per tant, també té capacitat per 
actuar sobre la cota 0. Els agents estan 
altament qualificats i formats específi-
cament en treballs verticals, orientació, 

LLUÍS VIVANCOS SOLÍS*ARQUEOLOGIA I CIUTADANIA. 
EL PROTOCOL D’ACCÉS  
ALS REFUGIS ANTIAERIS  
DE BARCELONA

intervenció en espais confinats, carto-
grafia, coneixements bàsics en estructu-
res col·lapsades, etc.
En el dia a dia, a més de col·laborar amb 
altres unitats del cos que ho sol·licitin, 
s’inspeccionen les xarxes de clavegue-
ram i qualsevol infraestructura subterrà-
nia dels edificis que puguin ser objectiu 
d’algun tipus de delicte, sabotatge o acte 
terrorista. Un factor important és la inte-
racció amb altres unitats especialitzades.  
Una altra de les activitats fonamentals 
de la unitat és la redacció d’informes 
tècnics de seguretat del subsol, i aquest 
és el segon motiu que justifica la relació 
amb els organismes abans esmentats en 
l’interès pel patrimoni; aquests informes 
inclouen una planimetria detallada en 
format AutoCad, fins i tot en casos con-
crets planimetria en 3D. 
Durant l’any 2019 els agents de la Unitat 
de Subsol van fer més de 2.105 inspecci-
ons, de les quals 1.311 eren rutinàries i la 
resta van ser a petició d’altres serveis del 
cos i externes. Entre aquestes últimes, 
es van fer nou inspeccions a petició de 
l’ICUB, invertint un total de  292 hores 
entre inspeccions i informes, dues 
inspeccions amb el servei d’Arqueologia 
i Paleontologia de la Generalitat de Ca-
talunya, dues inspeccions amb l’Ajunta-
ment de l’Hospitalet de Llobregat i nou 
amb BCASA, l’empresa municipal que 
gestiona la xarxa de sanejament de la 
ciutat de Barcelona, per a la recuperació 
de mines d’aigua, amb una inversió total 
de 60 hores entre revisions i informes.

LA COL·LABORACIÓ AMB LES 
ENTITATS QUE VETLLEN PEL 
PATRIMONI
La col·laboració amb les entitats que 
tenen cura del patrimoni històric de 
Barcelona va ser un objectiu a partir 
de l’any 2009 i una aposta del cap de la 
unitat. El procés es va iniciar amb BCASA 
(antigament CLABSA), desenvolupant 
un projecte de recuperació de les mines 

d’aigua de la ciutat. El segon organisme 
va ser l’ICUB, establint-se amb gran faci-
litat la relació amb els seus responsables. 
La idea era que la USUB aportés la seva 
experiència i coneixements en l’accés 
a espais confinats, per tal de garantir la 
seguretat de les persones que hi accedi-
rien, a canvi d’informació respecte a les 
infraestructures que es trobessin, amb 
la voluntat de poder utilitzar-los com a 
espais de formació i de poder exercir 
també un control de seguretat en cas que 
es trobessin en localitzacions que afectes-
sin la seguretat pública. Es va signar un 
conveni de col·laboració entre ambdues 
administracions, vigent a hores d’ara.
En els darrers anys, aquesta col-
laboració ha permès accedir a nombro-
sos espais patrimonials del subsol de la 
ciutat, alguns desconeguts, molts d’ells 
refugis; en no pocs casos no s’hi havia 
entrat des del seu tancament en finalit-
zar la Guerra Civil. 
Però treballar sota terra comporta una 
sèrie de riscos. És per aquest motiu que 
s’estableix un protocol d’actuació que 
arrenca des del primer moment en 
què es descobreix un nou espai o es vol 
accedir a un que fa temps que és tancat. 
Què aporta la USUB en aquestes col-
laboracions? Bàsicament, seguretat.
Per fer-nos una idea del que podem 
trobar cal enumerar una sèrie de riscos 
presents en aquest tipus d’activitat, enca-
ra que no se’n poden descartar d’altres 
(fig. 1).
Els gasos constitueixen un dels majors 
perills sempre que es realitza una ins-
pecció al subsol. L’acumulació de gas i la 
manca d’oxigen són factors d’alta morta-
litat en aquest tipus d’activitats, per això 
sempre s’ha de utilitzar un detector de 
gasos i no arriscar-se a tenir un accident 
per falta de previsió. 
Un dels gasos més comuns que es troben 
al subsol és el metà, que es produeix per 
la descomposició de la matèria orgànica. 
A part del perill d’explosió, consumeix 
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1. Es pot trobar tota la documentació recollida fins ara sobre els refugis a Barcelona al web https://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/refugis/ca.

el poc oxigen que hi ha, fet que dificulta 
la respiració. Cal tenir present, que un 
nivell d’oxigen per sota del 19% ja es 
considera perillós i per tant cal accedir 
al lloc amb ERA (equip de respiració 
autònoma).
Altres riscos a tenir en compte són les 
relliscades i caigudes a diferents nivells, 
la possibilitat d’estructures col·lapsades i 
de terres inestables, i les punxades i cops 
pel contacte amb materials en mal estat. 
Per tal de minimitzar aquests riscos és 
necessari disposar, a més de la formació 
adequada, d’un material adient com 
són: trípodes, focus, cordes, extractors/
inductors d’aire, equips ERA, càmeres 
endoscòpiques, tauletes amb planimetria 
i geolocalització i detectors de gasos. A 
més de l’Equipament de Protecció Indi-
vidual (EPI) format per arnesos, botes de 
seguretat, cascos, guants, frontals i vestits 
de protecció (fig. 2).

EL PROTOCOL D’ACCÉS A REFUGIS 
I ALTRES INFRAESTRUCTURES 
SOTERRADES
La primera revisió conjunta amb l’ICUB 
d’un refugi de guerra es va fer el 28 de 
maig del 2013. Es tractava d’un refugi al 
districte de Sants-Montjuic, en concret 
al carrer de Joan de Sada amb Violant 
d’Hongria, comprovant que aquest 
refugi va ser reutilitzat com a col·lector. 
Algunes de les actuacions més destaca-
des han  estat als refugis de La Torre de 
la Sagrera, carrer del Ripollès, carrer de 
València, carrer de Sardenya, carrer de 
Burgos, plaça de Bonet i Moixí, carrer 
d’Enric Sanchis, carrer de Sant Frede-
ric–carrer de Casteràs, carrer de Sant 
Fructuós, refugi del Palau de la Genera-
litat, bateria antiaèria de Montjuïc1.
Aquests refugis en molts casos es troben 
tancats des del final de la guerra. D’al-
guns se’n coneix l’existència gràcies a 
la documentació que s’ha conservat, 
D’altres han aparegut gràcies a alguna 
obra civil. Els refugis que no es van 

finalitzar en la seva  totalitat ofereixen 
un major risc, perquè sovint presenten 
parts col·lapsades, parts metàl·liques 
que sobresurten i terres en mal estat.
La relativa facilitat d’accés a molts 
refugis fa que augmenti la perillositat 
i la possibilitat d’accidents, perquè la 
confiança provoca que no es prenguin 
les mesures adients. No s’ha d’oblidar 
que són espais confinats, on cal adoptar 
unes mínimes mesures de seguretat 
abans d’accedir-hi, i és en aquest punt 

on comença el protocol de seguretat 
garantit per la intervenció de la USUB.
El primer pas d’aquest protocol és esta-
blir un sistema de comunicació quan hi 
ha la noticia d’un nou refugi. Arriba la 
notícia mitjançant correu electrònic o 
trucada telefònica de la persona compe-
tent de l’òrgan peticionari adreçada al 
cap de la unitat de Subsol, s’acorda dia 
i hora per anar a revisar-lo i s’estableix 
la relació de les persones que hi hauran 
d’accedir.

Figura 1
L’accés als refugis 
presenta sovint 
serioses dificultats 
que impliquen riscos 
per la integritat 
física. [Fotografia:  
Ll. Vivancos]
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Un cop al lloc, s’assegura un perímetre 
de seguretat, on només poden accedir 
les persones autoritzades. El efectius de 
la USUB, que ja disposen d’informació 
prèvia, en el cas que existeixi, facili-
tada per l’organisme que sol·licita la 
intervenció, són els primers en accedir a 
l’espai per fer una inspecció inicial.
Es determina el nivell de risc i s’assig-
na un ordre d’accés, es comprova el 
nivell d’oxigen i la presència de gasos 
perillosos, mitjançant la utilització d’un 
mesurador homologat, així com també, 
es determina l’estat de la infraestruc-
tura de sostre i murs, establint si hi ha 
presència d’esquerdes o esfondraments. 
En cas que sigui necessari, s’utilitza un 
extractor/inductor d’aire per sanejar 
l’atmosfera, així com un trípode en fun-
ció de la profunditat del pou d’accés.
Es recullen els primers testimonis grà-
fics i croquis amb mesures per tal que 
un cop de nou a l’exterior els especialis-
tes en facin una primera valoració.
Quan l’accés i trànsit per l’espai ja es 
considera segur, es determina l’ordre 
i nombre de persones que podran 
accedir-hi i es comprova que tothom 
vagi convenientment equipat amb el 
seu EPI. En cap cas, mentre la unitat 

resti al lloc, es deixarà accedir a l’espai 
a qui no vagi correctament equipat. A 
continuació, s’acompanya al personal 
tècnic autoritzat perquè pugui desen-
volupar les seves tasques, i per part dels 
agents es procedeix a fer un reportatge 
audiovisual exhaustiu, prenent les dades 
necessàries, mitjançant un mesurador 
làser, per poder efectuar posteriorment 
la corresponent fitxa tècnica, que serà 
lliurada a l’organisme oficial que es 
determini.
Finalitzada la inspecció, en cas que 
calgui establir mesures de seguretat 
posteriors en funció de l’estat de l’espai, 
haurà de ser l’organisme competent qui 
vetlli perquè s’implantin i es complei-
xin. En cas que l’espai no sigui consi-
derat segur, no es permetrà l’accés i es 
precintarà amb cinta policial, fent les 
consideracions tècniques adients als 
responsables per tal que professionals 
adients ho adeqüin.
En cas que el refugi tingui influència 
en la seguretat d’algun edifici oficial o 
rellevant, la unitat de Subsol proposarà 
unes mesures de seguretat concretes 
per impedir-ne l’accés i el revisarà 
periòdicament per comprovar que tot 
és correcte.

Figura 2
El detector de gasos 
i l’extractor són 
eines de gran utilitat 
en la inspecció dels 
espais confinats. 
[Fotografia:  
Ll. Vivancos]
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