
FUAB 
CASA CONVALESCÈNCIA 
PLA D’EMERGÈNCIA 
SIMULACRE 
 
 
Data del simulacre: 24 de gener de 2005 
Hora: 10.30 
Tipus de simulacre: incendi no controlable en zona d’alt risc + 1 ferit lleu 
Tipus d’alarma: general 
Zona de l’incendi: sala d’informàtica en la zona de la Biblioteca (soterrani, ala sud) 
 
 
 
Ordre a seguir: 
 
1. Comença a sortir fum de la zona i una persona de la Biblioteca alerta el Centre de 

Control 
2. El Centre de Control avisa el Cap d’Intervenció 
3. El Cap d’Intervenció es dirigeix al Centre de Control i identifica el tipus 

d’emergència 
4. El Cap d’Intervenció es posa en contacte amb el responsable de primera 

intervenció de la zona per avaluar l’emergència 
5. El Cap d’Intervenció es dirigeix a la zona afectada 
6. El Cap d’Intervenció decideix que el foc no es pot controlar i pren les mesures 

necessàries per reduir el risc (ordena tancar l’entrada de gas) 
7. El Cap d’Intervenció informa el Cap d’Emergència de la situació 
8. El Cap d’Emergència es dirigeix al Centre de Control, activa el Pla d’Emergència i 

ordena activar l’alarma general, ja que és un foc de grans dimensions i s’ha produït 
en una zona d’alt risc 

9. El Cap d’Emergència ordena l’avís als cossos operatius externs (bombers) 
10. El Cap d’Emergència ordena informar del succés a Seguretat de la UAB i HSP 
11. El Cap d’Emergència ordena l’Equip d’Alarma i Evacuació l’evacuació total de 

l’edifici i els hi dóna instruccions 
12. Es tanca la via d’evacuació de l’ala sud del soterrani per estar al costat de l’incendi 
13. L’Equip d’Alarma i Evacuació comença l’evacuació de l’edifici 
14. Una persona de la FUAB es torça un turmell quan està baixant per l’escala de la 

part posterior de l’edifici 
15. El responsable d’alarma i evacuació de la zona informa el Centre de Control de la 

incidència 
16. El Centre de Control informa al Cap d’Emergència, qui ordena al responsable de 

primers auxilis d’aquella zona que es dirigeixi al lloc on es troba el ferit 
17. El responsable de primers auxilis avalua la situació del ferit i decideix que no cal 

avisar els cossos operatius externs (Urgències HSP) 
18. El responsable de primers auxilis truca al Centre de Control per demanar l’ajuda 

del responsable d’alarma i evacuació que estigui més a prop del ferit per tal de 
portar-lo al punt de trobada 

19. Un cop en el punt de trobada, l’Equip d’Alarma i Evacuació fa un recompte de 
personal i informa el Cap d’Intervenció de la finalització de l’evacuació de la seva 
zona així com de les incidències hagudes 

20. El Cap d’Intervenció informa el Cap d’Emergències de l’evacuació total de l’edifici 
21. El Cap d’Emergència decreta el final de l’emergència i la tornada a la normalitat 
22. Es reuneix el Comitè d’Emergència per fer l’avaluació, prendre les mesures 

oportunes i redactar l’acta del simulacre 
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