
PLA D’EMERGÈNCIA EDIFICI BLANC 
SIMULACRE  
 
Data del simulacre: 5 d’octubre de 2012 
Hora: 10:30 
Tipus de simulacre: incendi 
Tipus d’alarma: general 
 
 
Ordre a seguir: 
 
1. Comença a sortir fum del despatx dels Serveis Informàtics de l’Escola Universitària 

de Turisme i Direcció Hotelera, ubicat a la segona planta. 
2. Algú ha de detectar-ho i haurà d’avisar a la Recepció de l’Escola. 
3. La Recepció de l’Escola haurà d’informar al Centre de Control (Recepció de Vila 

Universitària) 
4. El Centre de Control avisa al Cap d’Intervenció. 
5. El Cap d’intervenció es dirigeix al lloc dels fets, acompanyat d’algú dels membres 

de l’equip de Primera Intervenció de la 2a planta i comprova que el foc no és 
controlable amb els nostres mitjans. 

6. El Cap d’Intervenció avisa al Cap d’Emergència. 
7. El Cap d’Emergència decideix posar en marxa el Pla d’Emergència i ordena activar 

l’alarma general i evacuació total de l’edifici. 
8. El Cap d’Emergència ordena l’avís als cossos operatius externs (bombers.) 
9. El Cap d’Emergència ordena informar del succés a Seguretat de la UAB (el Centre 

de Control farà la trucada). 
10. En sentir-se l’alarma general, l’equip d’Alarma i Evacuació començarà l’evacuació 

de l’edifici portant a tot el personal al punt de trobada (senyals de color blanc al 
final de la plaça i al costat del restaurant Oriò). 

11. El Cap d’Intervenció, ubicat en el punt de trobada, requerirà informació als 
membres de l’Equip d’Alarma i Evacuació de cada zona i donarà indicacions a 
l’equip d’emergència per tal d’evitar l’entrada a l’edifici de cap persona i per deixar 
la via lliure per a l’entrada dels bombers.  

12. Quan el Cap d’Intervenció comprova que l’edifici ha estat totalment evacuat, 
informa al Cap d’Emergència d’aquesta circumstància. 

13. Un cop es confirma que no hi ha cap incidència i s’ha verificat que el risc ha 
desaparegut o s’ha pogut controlar, el Cap d’Intervenció informa al Cap 
d’Emergència i aquest determina el final de l’evacuació, desactiva el senyal 
d’alarma i autoritza l’accés, de nou, a l’interior de l’edifici de tot el personal evacuat.  

14. Es reuneix el Comitè d’Emergència per fer l’avaluació, prendre les mesures 
oportunes i redactar l’acta del simulacre. 
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