
 
GUIÓ SIMULACRE – EDIFICI BLANC 2016 
Data: 3 de novembre de 2016 
Hora: 17:00 hores 
 
 

1. Situació 
 
Detecció incendi a la primera planta, als lavabos  que estan al costat de la 
porta que dóna a l’hotel, que obliga a l'evacuació general de tot l'Edifici 
Blanc, a excepció de l'Hotel Campus. 
 

2. Objectius 
 
Donat que s'han fet alguns  simulacres d'emergència, l'últim el 30 d'octubre de 
2015, donat que des de l'últim simulacre s'han produït alguns canvis a l'edifici i 
s'han canviat ubicacions de llocs de treball, donat que no s'ha fet mai cap 
simulacre en horari de tarda, donat que hi pot participar gent que no ha 
intervingut mai en aquest tipus d’exercicis, donat que existeix un Manual 
d’Autoprotecció de l'Edifici Blanc actualitzat i donat a que existeix un Manual 
d’Actuació en Cas d'Emergència , s’estableixen com a objectius principals 

• la capacitació de les persones que han d’intervenir, 
• la verificació de disposar dels mitjans adients, i  
• l’avaluació de la conveniència dels protocols definits. 

 
 

3. Temporització del simulacre 
 

HORA SITUACIÓ INTERVENEN 
17:00 Una persona activa un detector de fum amb la 

finalitat de disparar l’alarma de preavís de l’Edifici 
Blanc.  

Persona a primera 
planta 
 

17:01 Centre de Control (CC) comprova la central 
d’alarmes, dóna l’avís i informa de la zona 
afectada al Cap d’Intervenció (CI), al Cap 
d’Emergència (CE) i al vigilant de seguretat de Vila 
perquè pugui donar recolzament. 

CC 
CI 
CE 

17:02 El CE s’equipa amb l'armilla blava i es desplaça al 
CC en  espera de informacions del CI. 

CC 
CE 
CI 

17:03 El CI s’equipa amb l’armilla taronja, agafa el 
registre d’evacuació i avisa al membre de l'Equip 
de Primera Intervenció(EPI) més proper a la zona 
afectada, que alhora s’equipa amb l’armilla 
groga. Tots dos es dirigeixen al punt del sinistre i 
verifiquen l'alarma. 

CI  
EPI 

17:04 El CI comprova que el foc no es pot controlar amb 
els mitjans propis i avisa telefònicament al CE de la 
situació. 
El CI es desplaça al punt de trobada de l'Edifici 
Blanc. 

CI 
CE 



 
17:05 El CE valora la situació i decideix activar el Pla 

d'emergència de l’Edifici Blanc. Ordena al CC 
activar l'alarma general que indica l'evacuació 
total de l’edifici. 

CE 
CC 

17:05 El CE ordena al CC que avisi les ajudes externes 
(112 i Seguretat Campus UAB 93 581 25 25) 
El CE agafa el megàfon i es desplaça al punt de 
trobada de l'Edifici Blanc. 

CE 
CC 

17:06 En sentir l'alarma general de l’edifici els membres 
de l’Equip d'Alarma i Evacuació (EAE)  s'han 
d'equipar amb les armilles grogues i han d'evacuar 
els seus sectors, dirigint als treballadors i públic 
(estudiants, visites...) cap a les vies i sortides 
d'evacuació de cada sector. Han de verificar que 
no queda ningú a la zona. Verifiquen el correcte 
tancament de les portes tallafoc.  
 
En el cas de les aules, els professors activen el 
protocol d’evacuació dels seus alumnes. 

EAE 

17:10 Un cop a l'exterior,  s'han de dirigir cap al punt de 
trobada de l'Edifici Blanc, ubicat a la cantonada 
de la plaça. 

EAE 

17:11 Els membres de l'EAE controlen la presència del 
personal al punt de trobada. Van informant 
personalment al CI. 

EAE 
CI 

17:12 El CI comprova que tot l'edifici Blanc ha estat 
evacuat i informa personalment al CE. 

CI 
CE 

17:13 Un cop es confirma que no hi ha cap incidència i 
s'ha verificat que el risc ha desaparegut, el CE 
decreta el final del simulacre, donant ordre de 
desactivar l'alarma general. Informa que s'ha 
tractat d'un exercici de simulacre, agraeix la 
col·laboració i autoritza la tornada a la normalitat. 
S’informa al 112 de la finalització del simulacre i es 
reuneix el Comitè d’Emergència. 

CE 
CC 

 
 

4. Materials: 
 
-  Equips de comunicació: 
 

o  Telèfons fixes i mòbils dels equips d’emergència de l’Edifici Blanc. 
o 1 megàfon portàtil 

 
 

- Equips de identificació: 
 

o 1armilla blava Cap d'Emergència 
o 1 armilla taronja Cap d'Intervenció 
o 38 armilles grogues Equips d'Evacuació i Equips d'Intervenció 



o 5 armilles taronges Equips de Primers Auxilis 
 
- Equips de primers auxilis: 

 
o 5 farmacioles portàtils 

 
 
5. Telèfons d’interès 
 

SERVEI TELÈFON 

Emergències 112 

Mossos d’Esquadra – Comissaria 
Cerdanyola del Vallès 93 592 47 00 

Mossos d’Esquadra 112 

Policia Local – Cerdanyola del 

Vallès 
93 691 20 00 

Servei de Seguretat i Vigilància 

UAB 
93 581 25 25 

Servei Assistencial de Salut (SAS) 93 581 18 00 

Recepció Vila (CAC Plaça Cívica) 

(laborables de 08 a 20 hores) 
93 581 73 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Equips









 


