INFORME TÈCNIC DEL SIMULACRE REALITZAT A
L’EDIFICI CAS JAI
1. DADES DEL SIMULACRE
- Tipus de simulacre: incendi. Dia: 13/11/2015. Hora prevista: 9:00 h.
- Control del simulacre: Servei de prevenció.
- Personal implicat: s’ha evacuat tot el personal i visitants.
- Inici del simulacre: màquina de fum al bar de l’edifici.
Temps total del simulacre:
Temps d’evacuació:
Persones evacuades:

12 minuts (inici 08:58’ – final 09:10’)
7 minuts (des que boten les alarmes a les 9:03 fins que
es decreta el final de l’emergència).
25 persones aproximadament

2. CONCLUSIONS
En general s’han seguit tots els passos previstos en el Pla d’emergència:
1r. Descobriment de l’emergència:
Correcte: Hem activat un detector amb la màquina de fum, i tot seguit la conserge ha anat
a comprovar si l’emergència era real.
2n. Avís al cap d’emergències i a l’equip d’intervenció, i valoració de l’emergència.
Correcte: la conserge ha avisat el cap d’emergències i alguns membres de l’equip
d’intervenció.
3r. Ajudes exteriors.
Correcte: s’ha simulat la trucada a l’112 i a manteniment.
Incorrecte: el transmissor telefònic de la centraleta no ha funcionat (no ha avisat
automàticament a l’empresa de seguretat ni al tècnic de prevenció).
4t. Actuació de l’equip d’intervenció
Correcte: han participat 2 membres d’intervenció (un tècnic de manteniment i Toni
Gómez), equipats amb extintors.
5è. Evacuació
Correcte: el cap d’emergències ha anotat les zones evacuades, i ha enviat gent per revisar
les zones on no tenia constància que estiguessin revisades.
Incorrecte:
Els treballadors que formen part de l’equip d’evacuació no sabien exactament les seves
competències. Han sortit de l’edifici sense avisar que la seva zona estava revisada, el cap
d’emergència els ha hagut d’anar a cercar per demanar-los-ho.
6è. Actuació de la cap d’emergències
Correcte: s’ha fet càrrec de la situació i ha coordinat bé els equips (intervenció, evacuació
i conserges), donant les ordres adequades.
7è. Punt de reunió
Correcte: Tots els treballadors s’han agrupat a un lateral exterior de l’edifici.
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3. DEFICIÈNCIES QUE S’HAN DE MILLORAR:
Prioritat Responsable Data real
Deficiència
La central d’emergències no ha activat les alarmes, no funciona
Alta Manteniment
adequadament. S’ha de reparar.
El transmissor telefònic no ha funcionat, s’ha de reparar.
Mitja
ISS
S’ha de fer una formació de refresc per als equips d’emergències.
Servei de
Mitja
Prevenció

Santiago Hernández Allès
Servei de Prevenció
Cap d’emergències de l’edifici Cas Jai
Palma, 16 de novembre de 2015

Annex I: Descripció detallada de l’evacuació
EQUIP D’EVACUACIÓ:

Avís evacuació

OBSERVACIONS

Sí

S’havia oblidat d’avisar que
la seva zona estava buida.
A partir d’ara Llorenç
Oliver s’encarrega de tota la
planta baixa.

Planta baixa
Serveis internacionals, consergeria,
Llorenç Oliver
magatzems soterrani i bar
Prevenció, sala d’actes i OCDS
Primer pis
Tota la planta
Segon pis
Tota la planta:

Antoni Gómez

Sí

Xisca Llabrés / Joana Salom

Sí

S’havia oblidat d’avisar

Joana Salom

Sí

S’havia oblidat d’avisar
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Annex II: Registre gràfic del simulacre

El fum inunda el bar de la planta baixa

La consergeria activa l’alarma.

La cap d’emergències i el cap de consergeria coordinen les
actuacions.

La gent espera que finalitzi el simulacre.
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