
SIMULACRE D’INCENDI EDIFICI BLANC 
 

12 DE DESEMBRE DE 2005, 12 HORES 
 
 
 
Breu descripció del simulacre: 
 
A les 12 hores la Sra. Carme Gata  detecta un incendi al despatx de la Sra. M Rosa 
Català, Sector 1 de la primera planta. 
 
Immediatament, el Sr. Pere Majoral activarà l’alarma d’incendis i la Sra. Carme Gata 
trucarà per telèfon al Sr. Joaquim Ibáñez, cap d’Intervenció, per tal de valorar la 
magnitud de l’incendi. El Sr. Ibáñez anirà al lloc dels fets i un cop allà trucarà als 
membres dels equips de primera intervenció de l’edifici. Els responsables de la primera 
planta ja hi seran allà amb els extintors a la mà  ( P Majoral i J L Mairal).  
 
El cap d’intervenció decideix que no es pot fer res per apagar l’incendi i trucarà a la cap 
d’Emergències per explicar-li la situació i activar l’alarma general i decretar l’evacuació 
total de l’edifici. 
 
Tot el personal dels equips d’emergència es posaran la seva armilla i començaran a 
efectuar les tasques assignades. Els membres dels equips de primers auxilis es dirigiran 
al centre de control per posar-se a disposició del cap d’Emergències. 
 
La cap d’Emergències donarà instruccions per tal que el centre de control avisi als 
bombers de que s’està realitzant un simulacre. 
 
Simultàniament, a la primera planta, el Sr. JL Mairal al apropar-se a l’incendi es queda 
momentàniament sense vista i en Pere Majoral trucarà al centre de control per tal que la 
O. Garrido, membre dels equips de primers auxilis hi vagi al lloc a on està el Sr. Mairal 
( 1era planta) i entre ella i el  
Sr. Majoral l’ajudin a baixar per aplicar-li els primers auxilis. Un cop fets els primers 
auxilis, s’acompanya a l’accidentat a l’exterior de l’edifici i s’informa a la cap 
d’emergències de la situació. 
 
Els equips d’alarma i evacuació aniran desallotjant totalment l’edifici i un cop 
finalitzada la seva feina, hauran de fer un recompte del personal del seu sector ( 
utilitzant la llista total de personal per zones inclòs al manual de guia ràpida) i  
informaran a la cap d’Emergències sobre la situació de l’Evacuació. Aquesta haurà 
d’anar apuntant-se aquesta informació fins a poder decretar que l’edifici està totalment 
desallotjat. A partir d’aquest moment, la cap d’Emergències donarà per finalitzat el 
simulacre i donarà ordres al centre de control per tal de trucar novament als bombers per 
comunicar la finalització del simulacre. 
 
 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 
 


