
 
 

Evacuació STR i Qbis porta E Casademont  

Codi STR085 

Versió 0 

Data 01/10/2015 

Pàg.: 1 de 3 

Realització: Revisió Aprovació: 

Vicenç Oliveras Responsable de qualitat Cap del Servei 

 

Document aprovat. Garantia de vigència si es consulta en xarxa. 

   

 

Descripció dels canvis: 

- Cap, és la versió inicial 0 

 

 

                                  ÍNDEX 

 

1. OBJECTE ............................................................................................................................................. 2 

2. ABAST ................................................................................................................................................ 2 

3. REFERÈNCIES ...................................................................................................................................... 2 

4. RESPONSABILITATS ............................................................................................................................ 2 

5. METODOLOGIA .................................................................................................................................. 2 

 

 

  



 
 

Evacuació STR i Qbis porta E Casademont  

Codi STR085 

Versió 0 

Data 01/10/2015 

Pàg.: 2 de 3 

Realització: Revisió Aprovació: 

Vicenç Oliveras Responsable de qualitat Cap del Servei 

 

Document aprovat. Garantia de vigència si es consulta en xarxa. 

1.  OBJECTE 

L’objecte d’aquest procediment és: 

Establir un protocol d’evacuació dels espais i laboratoris dels STR i Qbis en la porta E de l’edifici 
J. Casademont del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. 

2.  ABAST 

 A tots els treballadors, investigadors i visitants que es trobin en la zona definida en 
l’apartat 1 en el moment que s’activi l’alarma sonora general d’evacuació. 

 

3.  REFERÈNCIES 

 Aquest protocol està sota l’àmbit general del pla d’evacuació del Parc Científic i Tecnològic 
de la Universitat de Girona, PEM Jaume Casademont documents 1 a 4, revisió 1, data 18-
09-2009. 

4.  RESPONSABILITATS 

 

En la taula següent s'indiquen les responsabilitats més destacades que genera aquest 
procediment: 

 

Tasca Responsable 

Elaborar la documentació relacionada amb el sistema  
Responsable del sistema o persona 
coneixedora del procés 

Revisar els documents relacionats amb el sistema  
Responsable del sistema  o 

persona coneixedora del procés 

Aprovar els documents relacionats amb el sistema  Director-gerent 

 

5.  METODOLOGIA 

 

Cas que soni l’alarma general de l’edifici. 

El Parc ja deixa clar que quan soni l’alarma s’ha d’abandonar l’edifici immediatament. 
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Sectorització dels espais: 

NIVELL -2 Taller i magatzem (2) Total: 2 espais 

NIVELL -1 (ala antiga) Laboratori (4), sala de gasos tècnics, Sala del grup electrogen, sala de 

quadres elèctrics i SAI (3), sala microones (1), sala balances (1) Total: 9 espais 

NIVELL -1 (ala nova)  Laboratori Difracció (1), Sales de microscòpia (4), laboratoris preparació 

mostres (3), sala de serveis (1), magatzem de productes (1)  i despatxos administració i direcció 

(2). Total: 12 espais 

NIVELL 0 Despatxos RMN i  MS (3), laboratoris RMN (2) i Laboratori d’Anàlisi química (1). Total: 

6 espais 

NIVELL 1 Despatx Estadística i laboratoris (4). Total 5 espais 

NIVELL 3 Despatxos i laboratoris Qbis 

Responsables en el pla d’evacuació: 

NIVELL -2 Vicenç Oliveras i Daniel Reyes 

NIVELL -1 (ala antiga) Vicenç Oliveras i Daniel Reyes 

NIVELL -1 (ala nova)  Xavier Fontrodona i Jordi Blavia 

NIVELL 0 Lluïsa Matas i Laura Gómez. 

NIVELL 1 Natàlia Adell i Lluïsa Matas. 

NIVELL 3 El Dr. Xavier Ribas de Qbis ha de nomenar 2 responsables. 

Actuació quan soni l’alarma i s’hagi d’evacuar l’edifici: 

El responsable de cada zona té una tasca informativa. Entrarà a cada espai demanant a tothom 

que surti de l’edifici si es que no ho han fet. El responsable sortirà deixant la porta tancada i es 

farà per cada espai definit en aquest protocol. Deixarà tancades les portes tallafocs. També es 

deixarà les zones d’entrada lliures per a l’accés dels equips d’actuació. Quan el responsable 

surti de l’edifici ha de tenir clar quantes persones han quedat a la seva zona. Aquestes tasques 

s’han de realitzar com a màxim en un minut. 

Punt de trobada o reunió dels responsables fora de l’edifici al peu de la rampa d’accés a 

l’edifici Giroemprèn. És aquí a on es farà el recompte de personal i un coordinador general 

(Vicenç Oliveras) comunicarà als bombers o al CAC del Parc si queda algú i en quina zona.  

També cal que els responsables participin en els exercicis d’evacuació preventius que realitza 

periòdicament el servei de prevenció del Parc Científic de Girona. 
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