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1. Identificació  de  la  instal·lació   

1.1 Dades identificatives 

1.1.1 Nom APRODISCA  (Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de 
Barberà) 

1.1.2 Raó 
social APRODISCA 

1.1.3 NIF G43069749 

 
1.1.4 Adreça 

postal 

Polígon Industrial 
Mil·lènium, avinguda de 

l’Alumini, 2 

Codi 
Postal: 43470 Població: La Selva del Camp 

Telèfon
: 977 844951 Fax: 977 

844961 Correu-e: aprodisca@aprodisca
.org 

 
1.1.5 Dades 

de 
Contacte en 

cas 
d’emergència 

NOM I COGNOMS CÀRREC CORREU-E TELÈFONS 

Carme Sureda Bosch Gerent gerencia@aprodisca.org 977880035 
636983863 

Anna Mas Sureda Adjunta gerència A.mas@aprodisca.org 977861261 
669892167 

Gemma Corbella Cap emergència g.corbella@aprodisca.org 977844951 

Ferran Fonoll Bosch 

Responsable de 
Qu., PRL i MA. 

Tècnic acreditat 
PAU 

f.fonoll@aprodisca.org 977861261 

1.1.6 Titular Carme Sureda Bosch Gerent gerencia@aprodisca.org 636983863 
 

 
 
1.2 Dades del simulacre: 
SIMULACRE AL CENTRE APRODISCA  

DATA Dimecres 21/12/2016 HORA 11:00 am aprox. 
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D’EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT: 
Simulacre comunicat en data 07/12/2016 a través de correu electrònic a l’ajuntament de la Selva del 

Camp. 

Punt de reunió (si es fa evacuació i s’ocupa la via pública)  
Exterior de les instal·lacions APRODISCA, a l’Avinguda de l’Alumini, 2. 
Altres fets que puguin generar alarma a la població 

S’activaran les sirenes interiors i exteriors de l’edifici a través dels polsadors d’emergència. 

 
 
1.3 Emplaçament: descripció i plànols, coordenades UTM de l’establiment 

Les instal·lacions d’APRODISCA objecte del simulacre es localitza al Polígon 

Industrial Mil·lènium, a l’Avinguda de l’Alumini, 2. 43470 de  LA SELVA DEL CAMP 

(Tarragona). 

 
Coordenades UTM 

344691.5 : 4564892.5 
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Imatge 1  

 

 

1.4 Accessibilitat per ajuda externa: descripció i plànols.  

Tot el contorn exterior es troba tancat mitjançant una tanca metàl·lica amb una 

base de formigó d’una altura total de 2 metres aproximadament. 

 
Accés a l’edifici 

 
Accés Nº1 

Tipus Ubicació Horari d’obertura Amplada de pas 
Porta  corretera 
d’accionament 

elèctric 

Av. de L’Alumini, 
2 

8:00 a 17:00 
Dies laborables 

Via de dos sentits 
amb cotxes 

estacionats al 
voral 

 
 
1.4.1 Descripció general de les vies d’aproximació 

Dos vials principals fins arribar a l’autovia C-14 (Reus-Alcover): Distància a recórrer 

fins l’autovia C-14, son 1,6 km aprox. (imatge 2) 

 
Número Carrer Tipus via Amplada 

calçada 
Límit de gàlib Sentit 

Únic Doble 
Nº1 Avinguda de l’Alumini Avinguda 8 metres No  X 
Nº2 Partida La Selva Avinguda 8 metres SI  X 

 

Punt de 
reunió 
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2. Objectius del simulacre APRODISCA  

L’objectiu principal és posar a prova la seqüència d’actuacions de manera idèntica a 

les que es realitzarien en cas d’una emergència real. En aquest sentit, NO 

s’efectuaran les comunicacions externes d’emergència (112). Objectius: 

- Es verificarà la Implantació del Pla d’autoprotecció 

- Es valorarà l’activació total de les accions d’actuació en cas d’emergència. 

- Es realitzarà l’anàlisi dels resultats. 

 

 

3. Escenari 

3.1 La seqüència d’execució del simulacre del centre APRODISCA de La 

Selva: 

- Inici de l’emergència: Es posarà en pràctica el succés amb un “incendi” 

fictici que s’iniciarà a l’aula polivalent (planta primera). S’utilitzarà un 

equip per fer fum de forma artificial. La persona que iniciarà la seqüència 

d’actuació serà una persona escollida a l’atzar. 

- Primers avisos: es posaran en pràctica els avisos previstos, tot indicant 

sempre que es tracta d’un simulacre (segons les fitxes d’actuació Pla 

Autoprotecció). 

- Desenvolupament: s’executaran les actuacions previstes (segons fitxes 

d’actuació Pla Autoprotecció) i procedint a l’activació dels polsadors d’alarma en 

cas d’emergència i evacuant l’edifici. El temps estimat d’evacuació de tot l’edifici 

son 5 minuts. La quantitat de persones que hi participaran seran 

aproximadament 90 persones. 
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- Comunicacions: El Cap d’emergència serà l’encarregat de simular la 

comunicació als serveis externs (trucada 112), i activant l’actuació d’aquests. 

- Fi del simulacre: un cop realitzades totes les actuacions, les persones 

responsables de la instal·lació, decidiran la finalització del simulacre i es 

comunicarà a la resta d’implicats. 

 

3.1 Zona involucrada / escenari de l’exercici centre de La Selva 

Assenyalada amb un cercle de color vermell. 

 

 
 

 

 
4. Recursos humans i materials 

S’utilitzarà un recurs materials per executar el simulacre: Equip de producció de fum 

artificial.  

Els recursos humans seran els equips d’emergència previstos i estaran destinats a l’execució 

i avaluació del simulacre. 
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5. Avaluació del simulacre 

5.1.Observadors  

Per avaluar si s’han complert els objectius del simulacre i per detectar la necessitat 

de millores es distribuiran observadors/es en els llocs més estratègics 

d’actuació. La seva funció és comprovar quines són les actuacions que es fan en 

cada punt per gestionar l’emergència simulada, amb l’objectiu de detectar punts 

forts i possibles punts febles, per millorar-los en un futur, tot fent les modificacions 

oportunes en el pla. Els observadors es situaran; a la primera planta i a la zona de 

l’inici de l’incendi fictici, així com en el punt de reunió. 

 

Una vegada concretats els punts que es vol cobrir amb observadors i les persones 

que compliran les seves funcions, se’ls informarà de quins són els punts que es 

vol avaluar. En aquest sentit s’utilitzaran les fitxes de recollida d’informació 

(punt 7). Amb les qüestions que es vol avaluar. Aquestes fitxes es faran arribar als 

observadors/es dies abans del simulacre perquè puguin veure quines qüestions 

hauran d’avaluar. S’ha d’enfocar aquesta fitxa a l’obtenció de recollir el màxim 

d’informació per elaborar l’informe final de valoració del simulacre. 

 

Els observadors portaran armilla reflectant o algun altre element que els diferenciï 

de les persones afectades del simulacre. 

 

5.2 Reunió post simulacre 

Un cop finalitzat el simulacre es realitzarà una reunió de valoració amb els 

responsables i avaluadors externs per extreure les primeres impressions i 

valorar, els punts forts i els aspectes de millora. Els assumptes de discussió o 

revisió seran:  

- Vies existents d'evacuació: explicar si han resultat suficients per al 

desallotjament ordenat de l'edifici. 

- Identificar les zones d’estrangulament del flux d'evacuació en 

les condicions actuals de l'edifici. 

- Comprovació del sistema d'alarma: si ha resultat adequat per procedir amb 

ordre i sense sobresalts. 

- Coneixement de les instruccions per part dels usuaris, professionals i equips 

d’emergència, quant a l'ús dels mitjans d'emergència i forma de procedir en 

aquests casos; el coneixement del Pla. 

- Temps reals de reacció i evacuació. 
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- Conclusions pedagògiques derivades de l'experiència i ensenyament obtingut 

per a futures pràctiques. 

- Dificultats que ha presentat el desenvolupament del simulacre. 

- Suggeriments de millores a introduir a l'edifici per facilitar actuacions en cas 

d'emergència. 

- Mitjans que s'han trobat a faltar. 

- Valoració de l'atenció i evacuació de les persones amb discapacitat. 

 

 

6. Informe de valoració 

Després de la reunió de valoració, el Cap d’emergència elaborarà un informe 

general de valoració que recollirà totes les observacions fetes durant el 

simulacre, les dels informes rebuts i les conclusions de la reunió post simulacre. 

Arrel d’aquest anàlisi, s’establiran les accions correctives, preventives que es 

creguin necessàries. 
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7. GUÍA D’AVALUACIÓ OBSERVADOR DEL SIMULACRE APRODISCA 
 

Instal·lacions avaluades: APRODISCA La Selva, Pol. Ind. Mil·lènium, Avinguda de 
l’Alumini, 2. 
Data:  
Hora:  
Avaluador: Intern / Extern 
 
1. Horari Si No 
S’ha realitzat el simulacre segons l’horari previst   
2.Participació i col·laboració Correcta Millorab

le 
Dolent

a 
La participació i col·laboració dels equips d’emergència    
La participació i col·laboració dels professionals    
La participació i col·laboració dels usuaris     
La participació i col·laboració dels serveis externs    
3.Valoració dels usuaris instal·lacions SI NO 
Segueixen i entenen les indicacions dels equips d’emergència   
Deixen les portes i finestres tancades   
Es mantenen en silenci   
Es dirigeixen al punt de reunió   
4. Valoració dels equips d’emergència SI NO 
L’equip d’evacuació i/o confinament és l’últim en abandonar la planta   
L’equip d’evacuació i/o confinament (EEC) revisa que no quedi ningú a la planta   
L’equip d’evacuació i/o confinament (EEC) revisa que queden les portes i finestres 
tancades 

  

L’equip d’evacuació i/o confinament (EEC) obre les portes de l’edifici   
L’equip de primera intervenció (EPI) acudeix al focus de l’incendi   
5.Valoració de les sortides d’emergència SI NO 
S’utilitzen els ascensors   
Es formen taps durant l’evacuació   
Estan les vies d’evacuació lliures d’obstacles   
Les sortides de la planta son adequades (tenen suficient capacitat)   
El punt de concentració compleix la seva funció   
6.Valoració dels mitjans de protecció SI NO 
Funciona correctament l’alarma   
La farmaciola està en condicions de ser utilitzada   
Funciona correctament l’enllumenat d’emergència   
 
7.Temps reals de 
l’evacuació per 
planta 

Planta Temps d’evacuació Nº de persones evacuades 
Primera   
Baixa   

Temps total d’evacuació   
Temps arribada serveis externs  
Temps total del simulacre  
8. Incidents no previstos Si No 
Accidents de persones   
Deteriorament del mobiliari   
Altres:   
Observacions 
 
 
 
 
 
 
Balanç general del 

Simulacre 
 

Suggerències 
 
 
 
 
 


