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1. INTRODUCCIÓ 
L'objectiu d'este manual és indicar els passos que s'han de seguir per a completar el tràmit “Mesures 
d’Emergència. Fitxa Nº 5: Característiques de l'Establiment”, disponible en l'Oficina Virtual 
(https://oficinavirtual.edu.gva.es/oficina_edu/) 

2. PASSOS PER A COMPLETAR EL TRÀMIT 

2.1. ACCÉS AL TRÀMIT 
Per a iniciar el tràmit s'accedirà a l'Oficina Virtual (mitjançant l’url que s'indica en l'apartat anterior). 
Una vegada dins de l'Oficina, se seleccionarà el tràmit “Mesures d’Emergència. Fitxa Nº 5: 
Característiques de l'Establiment”, fent clic amb el botó dret del ratolí. 
  

 
 

Fig. 1. Pantalla d'Inici de l'Oficina Virtual 
 

En clicar sobre el tràmit, s'obrirà una finestra que mostra informació sobre este. Si es clica sobre 
“Accedir” es mostrarà una finestra per a triar el tipus d'accés. En este cas, es triarà el tipus d'accés 
“Usuari d'ITACA”. Després d'introduir l'usuari i contrasenya s'accedirà al formulari del tràmit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Accés al tràmit 
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2.2. COMPLETAR EL TRÀMIT 
El formulari del tràmit consta de 5 pestanyes: 
 Dades d'Identificació del centre 
 Edifici Nº 1 
 Edifici Nº 2 
 Edifici Nº 3 
 Edifici Nº 4 

 
Les pestanyes “Edifici NÚM. X” són idèntiques i s’han d'omplir en funció del nombre d'edificis de què 
conste el centre. 
 

 Dades d’Identificació del centre 
 
En esta pestanya apareixen de forma automàtica una sèrie de dades que identifiquen el centre. Junt 
amb estes dades caldrà omplir: 
 Els nivells educatius que s'impartixen en el centre 
 Les dades de contacte del Coordinador d'Emergències del Centre 
 El nombre d'alumnes per nivell 
 El nombre total d’empleats 
 El nombre total d’edificis 

 

 
 

Fig. 3. Dades d’Identificació del Centre 
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 Edifici Nº X 
 
Les pestanyes “Edifici Nº X” permeten introduir informació sobre cada un dels edificis que componen 
el centre. Caldrà completar tantes pestanyes (començant per la 1ª) com edificis tinga el centre. 
 
En primer lloc apareix un bloc per a introduir una sèrie de dades genèriques sobre l'edifici: nombre de 
plantes, nombre d'alumnes… 
 

 
Fig. 4. Pestanya “Edifici Nº 1” 

 
A continuació apareix un bloc que s’anomena “Identificació de plantes i recintes“ que permet 
indicar els distints recintes amb què compte l'edifici, així com les plantes on s'ubiquen.  
 
Per a triar els recintes, es disposa d'un desplegable que permet seleccionar un recinte, per a després 
indicar les plantes on se situa. Una vegada completada la informació per al recinte seleccionat, es 
podrà afegir un altre, per mitjà del botó “Afegir un de nou”. 
 

  
 

Fig. 5. Identificació de Plantes i Recintes 
 

Completada la informació relacionada amb els recintes que conformen l'edifici, serà necessari 
introduir la referent a l'ocupació de cada una de les plantes de l'edifici per mitjà del bloc “Ocupació i 
eixides per planta”.  
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Per a això se seleccionarà cada una de les plantes que formen l'edifici i s'introduirà la informació 
referent a l'ocupació i a les eixides que té. Completada la informació d'una planta se’n podrà triar una 
nova per mitjà del botó “Afegir una de nova”. 
 

 
 

Fig. 6. Ocupació i Eixides per Plantes 
 
 

El següent bloc “Identificació de mitjans i condicions” de la pestanya “Edifici Nº. X” permet 
indicar els mitjans de protecció que té cada planta de l'edifici. El funcionament és semblant al bloc 
“Identificació de plantes i recintes”, se selecciona el mitjà de protecció i s'indica amb una X les 
plantes on es troba el mitjà.  
 

 
Fig. 7. Identificació de Mitjans i Condicions 

 
 

Per a finalitzar, es completaran els camps referents a la central d'incendis i a la senyalització 
d'emergències. 
 
 

 2.3. ENVIAR EL TRÀMIT 
 
Una vegada omplides les pestanyes corresponents, per a enviar el tràmit, cal s'accedir a la pestanya 
“Finalitza” i es clicarà sobre el botó “Enviar”.  


