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PART IMPLANTACIÓ
RELACIONADA AMB 
L’ACTIVITAT

Comunicar simulacres
Lliurar informes simulacres
Lliurar informes quadriennals implantació
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Com comunicar un simulacre? 

Comunicació simulacre

Consulta llistat 
de simulacres

Cerca per 
instal·lació

Homologat

Implantat

Implantat avaluat
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Com comunicar un simulacre? 

Comunicació simulacre



7

ACTIVITAT ACTIVITAT ACTIVITAT ACTIVITAT 
Annex Annex Annex Annex I.AI.AI.AI.A p
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Com comunicar un simulacre? 
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CRITERIS disponibilitat hores:
Verd : ocupació < 15 % (< 7 simulacres) 
Taronja: ocupació entre 15% i el 50% (7 a 24 simulacres) 
Vermell: ocupació entre el 50% i el 99% (24 a 47 simulacres) 
Gris, no es pot seleccionar: ocupació 100% o dia anterior al 
dia d’avui. 

Calendari a tres mesos vista
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Com comunicar un simulacre? 
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Comunica simulacre i 
després se li confirma 
la disponibilitat

ACTIVITAT ACTIVITAT ACTIVITAT ACTIVITAT 
Annex Annex Annex Annex I.CI.CI.CI.C

Com comunicar un simulacre? 
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ACTIVITAT ACTIVITAT ACTIVITAT ACTIVITAT 
Annex Annex Annex Annex I.CI.CI.CI.C
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Confirmació de 
simulacre i dels mitjans 
sol·licitats

ACTIVITAT ACTIVITAT ACTIVITAT ACTIVITAT 
Annex Annex Annex Annex I.CI.CI.CI.C
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Estats d’un simulacre 

■ Comunicat – introduït a HERMES
■ Confirmat – introduït a HERMES i s’han confirmat els mitjans
■ Tancat – simulacre realitzat i s’ha lliurat informe
■ Cancel·lat – activitat l’ha anul·lat
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■ L’activitat disposa d’uns terminis per a poder cancel·lar els 
simulacres:

■ només mitjans interns: fins al mateix dia que està previst
■ 1 mitjà extern: 10 dies naturals abans de la data
■ >1 mitjà extern: 60 dies naturals abans de la data

■ L’Administració autonòmica no pot cancel·lar simulacres.
■ L’Administració local no cancel·la pròpiament els simulacres, han de 

confirmar, o denegar, el dia i l’hora comunicats per l’activitat. 

Cancel·lació d’un simulacre 
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Opció 1: des de la llista 

de simulacres

Cancel·lació d’un simulacre 
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Opció 2: des del 
detall del simulacre

Cancel·lació d’un simulacre 
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Lliurar Informe

Lliurar informe simulacre
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Adjuntar informe signat 
prèviament. 

Signar lliurament

Lliurar informe simulacre
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1. Objectius del simulacre.

2. Data de realització del simulacre.

3. Breu descripció de l'escenari simulat.

4. Breu cronologia amb:
� Hora salta l'alarma/produeix l'accident/... (inici simulacre). Hora avisos interns i qui els realitza. 

Hora avisos als serveis d'emergència (112, CECAT i/o CRA) i qui els realitza.
� Quan s'activa el PAU i en quina fase. Hora canvi de fase (si és el cas).
� Principals accions dels actuants del PAU.
� Si participen serveis d'emergència externs, hora arribada.
� Hora es desactiva el PAU.
� Finalització del simulacre.

5. Valoracions del simulacre.
� S’han complert els objectius del simulacre?
� L'organització ha respost correctament davant l'emergència?
� Els procediments d'actuació són els adequats?
� Els mitjans i recursos són suficients i els adequats?
� Si participen serveis d'emergència externs, com ha estat la coordinació amb aquests?

6. Accions de millora (si s'escau).

7. Signatura

Informe simulacre: contingut mínim
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Informe quadriennal 
d’implantació

Lliurar informe quadriennal de la implantació
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1. Període al qual es fa referència.
2. Descripció de les actuacions referents a formació que s'han realitzat:

� Programa de formació realitzat (teòric i pràctic) i objectius d'aquest.
� Sistema de control utilitzar per comprovar que els personal ha assolit els objectius 

plantejats en el programa de formació. 
� Resum dels resultats obtinguts pel personal al llarg del programa de formació

(percentatge de personal que ha assolit els objectius).
� Valoració del programa de formació i possibles millores de futur.

3. Descripció de les actuacions referents a la informació als usuaris que s'han realitzat:
� Sistema utilitzat per informar sobre els riscos que genera l'activitat, mesures a 

prendre en cas d'emergència i mitjans per a què aquestes mesures siguin efectives 
(punt/s de trobada, vies d'evacuació, zona/es de confinament)

� Valoració que en fan d'aquest sistema els usuaris.
� Valoració d'aquest sistema i possibles millores de futur.

4. Descripció de les actuacions referents a la mitjans i recursos que s'han realitzat:
� Criteris utilitzats per definir els mitjans i recursos necessaris.
� Com s'han gestionat els mitjans i recursos.
� Valoració de la gestió d'aquests i possibles millores de futur.

Informe quadriennal de la implantació: contingut mí nim
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5. Descripció de les actuacions referents als simulacres que s'han realitzat:
� Llista de tots els simulacres realitzats durant aquest període.
� Descripció de com s’han introduït les accions de millora detectades en els

simulacres en el PAU
� Descripció de com s'han introduït les accions de millora en simulacres posteriors i 

si la valoració és positiva o no.
6. Prioritzar les millores de futur de cara al següent període quadriennal.
7. Resum-llistat de les actualitzacions del PAU que s'han realitzat al llarg d'aquests quatre 

anys (si és el cas).
8. Signatura

Informe quadriennal de la implantació: contingut mí nim

Gràcies per la vostra atenció


