INFORME DEL SIMULACRE REALITZAT A
L’EDIFICI GUILLEM COLOM CASASNOVAS
1. DADES DEL SIMULACRE
— Tipus: incendi. Dia: 22/12/2016. Hora prevista: 12,50 h.
— Control del simulacre: Dra. Ana Proenza, vicedegana de la Facultat de Ciències i
cap d’emergències de l’edifici, i Santiago Hernández i Antonio Gómez, tècnics del
Servei de Prevenció.
— Personal implicat: s’ha evacuat tot el personal i l’alumnat. Prèviament vàrem enviar
un mail als equips d’emergència i es varen penjar cartells informatius a l’edifici, però
només la cap d’emergències coneixia la data exacta del simulacre.
— Inici del simulacre: màquina de fum a la cuina (planta baixa, devora l’aula 19).
Temps total del simulacre:
Temps d’evacuació:
Persones evacuades:

15 minuts (inici 12:48’ – final 13:03’).
10 minuts (des que boten les alarmes a les 12:53’ fins
que finalitza l’emergència).
Aproximadament 200

2. CONCLUSIONS
En general s’han seguit tots els passos previstos en el Pla d’emergència:
1r. Descobriment de l’emergència:
Correcte: la centraleta ha detectat el fum. Un conserge ha anat immediatament a la
zona per comprovar si l’incendi era real, ha vist fum i ha activat el pla d’emergència.
2n. Avís al cap d’emergències i l’equip d’intervenció. Valoració de l’emergència:
Millorable: els conserges han localitzat una cap d’emergència i un membre de l’equip
d’intervenció (Luis, tècnic de manteniment). La major part de l’equip d’intervenció està
formada pels oficials de laboratori, però l’any passat varen renunciar a aquesta funció,
atès que no suposa cap reconeixement personal ni laboral.
3r. Ajudes exteriors:
Correcte: s’ha simulat la telefonada a l’112. La centraleta ha fet la telefonada
automàtica a l’empresa de vigilància (ISS).
4t. Actuació de l’equip d’intervenció:
Incorrecte: ningú ha intentat controlar l’incendi. Per això la cap d’emergències, amb
bon criteri, ha decidit que s’havia d’evacuar l’edifici immediatament, i ha ordenat que
botessin les alarmes.
5è. Evacuació:
Correcte: el temps d’evacuació ha estat superior als simulacres anteriors, atès que
molts membres d’evacuació havien anat a la reunió del departament de Biologia que es
feia a l’edifici Mateu Orfila. Malgrat això, la Cap d’emergències ha organitzat
l’evacuació perfectament, ha dut el registre de zones evacuades i ha enviat la gent
disponible (conserges, professors) a revisar les zones que no estaven revisades. També
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ha enviat gent a les sortides per evitar que la gent entrés abans que acabés el simulacre.
6è. Actuació general del cap d’emergències:
Correcte: ha controlat la situació i ha coordinat bé els equips disponibles (evacuació i
conserges), donant les ordres adequades. Ha dut el registre de les zones evacuades.
7è. Punt de reunió:
La gent s’acumula a les sortides de l’edifici, la qual cosa dificultaria la feina dels
bombers i ambulàncies. En cas real, els caps d’emergència han d’enviar algú que desviï
tota la gent cap al punt de trobada (pàrquing “codi de barres”).

3. DEFICIÈNCIES QUE S’HAN DE MILLORAR:
Prioritat Responsable Data real
Deficiència
La tasca dels oficials de laboratori en cas d’emergències és
imprescindible, atès que coneixen perfectament l’edifici i tots
els laboratoris, estan ben entrenats per actuar en cas
d’emergència (incendi, vessament químic, etc.), i sempre han
Gerent
mostrat molta col·laboració, fins el punt que han intervingut en
Alta
els tres incendis succeïts a l’edifici (2005 i 2015) evitant que hi
haguessin víctimes i que s’escampés el foc. Consideram que és
important que la UIB els reconegui la seva labor i els doni
qualque compensació per formar part de l’equip d’intervenció.

Dra. Ana Proenza
Vicedegana de la Facultat de Ciències i
Cap d’emergències de l’edifici Guillem Colom

Santiago Hernández Allès
Tècnic superior de Seguretat
Servei de Prevenció

Palma, 22 de desembre de 2016
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Annex I. Descripció detallada del procés d’evacuació
Avís
Observacions
evacuació Queda algú? Hi ha ferits?

EQUIP D’EVACUACIÓ:
MICROBIOLOGIA (soterrani i p. baixa): Balbina Nogales / R. Bosch
BIOLOGIA CEL·LULAR + LAB. FCA. BARCELÓ:
- Planta baixa i soterrani: Manu Torres / Raquel Rodríguez
- Despatxos 1r. pis: Francisca Barceló / Toni Miralles
FISIOLOGIA ANIMAL: Susana Esteban / David Moranta
GENÈTICA: Pepe Castro / Cori Ramon
DESPATXOS 1r PIS BIOQUÍMICA: Bel Lladó / Ana Proenza
CIÈNCIES DE LA TERRA - GEOLOGIA:
- Despatxos 1r pis dreta: Joana Maria Petrus
- Despatxos 1r pis esquerra, planta baixa i soterrani: J. Fornós / G. Pons
BOTÀNICA (soterrani i planta baixa): Maurici Mus / Joan Rita
ZOOLOGIA: Claudia Paredes / Miquel Àngel Miranda
BIOLOGIA GENERAL (soterrani i p. baixa –seminari i lab.
pràctiques): Pere Tauler
FISIOLOGIA VEGETAL (2n PIS): Belen Escutia / Cata Cabot
BIOQUÍMICA (2n PIS): Jordi Oliver / Adamo Valle
ECOLOGIA (3r PIS): Antoni Martínez / Pere Ferriol
PLANTA BAIXA: AULES, BANYS, LAB. GUILLEM MATEU I
SEMINARI NOU: ningú assignat
SOTERRANI (INSECTARI, LAB. MOSTRES, LAB. F. VEGETAL,
2 LABS. PRÀCTIQUES): ningú assignat
VESTUARIS I MAGATZEM EXTERIOR: ningú assignat*
ESTABULARI: Teresa de Francisco / Miquel Balle

NO
Sí
Sí
Sí
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Ho revisa un professor

Avisa una becària

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
NO
Sí
NO

Ho revisa un professor

Sí

Ho revisa la conserge

--

Ho revisa Santi H.

---

No calia evacuar
No calia evacuar

Ho revisa Santi H.

Annex II. Registre gràfic del simulacre

La cap d’emergència organitza els equips.

La gent s’acumula a l’entrada principal esperant que
acabi el simulacre
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