INFORME TÈCNIC DEL SIMULACRE REALITZAT A
L’EDIFICI SON LLEDÓ
1. DADES DEL SIMULACRE
- Tipus de simulacre: incendi. Dia: 27/10/2015. Hora prevista: 12 h.
- Control del simulacre: Antònia Fullana, Gerent i Cap d’emergències de l’edifici, i
membres del Servei de Prevenció.
- Personal implicat: s’ha evacuat tot el personal i visitants. Prèviament es van penjar
avisos, però ningú coneixia el dia i hora exactes del simulacre.
- Inici del simulacre: màquina de fum en el passadís del primer pis, devora l’OSR.
Temps total del simulacre:
Temps d’evacuació:
Persones evacuades:

10 minuts (inici 11:57’ – final 12:07’)
6 minuts (des que boten les alarmes a les 12:01’ fins
que es decreta el final de l’emergència).
200 persones aproximadament

2. CONCLUSIONS
En general s’han seguit tots els passos previstos en el Pla d’emergència:
1r. Descobriment de l’emergència:
Millorable: el fum no ha activat els detectors perquè la majoria són tèrmics. Hem hagut
de pitjar un polsador d’emergència per activar la central d’incendis.
Correcte: els conserges han anat immediatament 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: el cap de consergeria ha avisat la 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. El transmissor telefònic de la
centraleta ha avisat automàticament a l’empresa de seguretat (ISS).
4t. Actuació de l’equip d’intervenció
Correcte: han participat 7 membres d’intervenció, equipats amb extintors. Han bloquejat
els ascensors.
5è. Evacuació
Correcte: el cap de consergeria ha anotat les zones evacuades, i ha enviat gent per revisar
les zones on no tenia constància que estiguessin revisades. L’evacuació ha estat molt més
ràpida i coordinada que el simulacre anterior.
Incorrecte:
- Una alumna va quedar dins els banys de la planta baixa per comprovar si la revisió
d’evacuació es feia correctament. Ningú no la va trobar.
- El personal del bar s’ha oblidat d’avisar als conserges que tota la gent havia sortit.
- Una persona va tornar enrere per cercar el seu bolso.
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.
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7è. Punt de reunió
Millorable: La gent s’acumula a les distintes entrades de l’edifici la qual cosa dificultaria
la feina dels bombers i ambulàncies. En cas real, la cap d’emergències ha d’enviar algú
per desviar tota la gent cap al punt de trobada (gespa devora la rotonda de Son Lledó).

3. DEFICIÈNCIES QUE S’HAN DE MILLORAR:
Prioritat Responsable Data real
Deficiència
Gran part dels detectors són tèrmics, la qual cosa retarda la
detecció d’un possible incendi (haurien de ser detectors de fum).
Vicerector
A més, hi ha altres deficiències reflectides en el Pla Mitja
de campus
d’autoprotecció que encara no s’han solucionat, s’ha de planificar
la solució en funció de la disponibilitat pressupostària.
S’ha de fer una formació de refresc per als equips d’emergències,
Servei de
en especial per a l’equip d’evacuació, atès que no han revisat totes 2016
Prevenció
les zones de l’edifici (una persona ha quedat dins els banys).

Antònia Fullana
Gerent
Cap d’emergències de l’edifici Son Lledó
Palma, 29 d’octubre de 2015

Santiago Hernández Allès
Tècnic superior de Seguretat
Servei de Prevenció de la UIB

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

Avís evacuació

Planta baixa
Rectorat fins consergeria

Caty Pou / Joana Oliver

Sí

Servei Alumnes fins consergeria:

Rosa Subias / Juanjo Vera

Sí

Part nova + arxiu soterrani:

Antoni Costa/Andreu Perelló

Primer pis
Rectorat fins escala central+OSR: Catalina Adrover/Eugenia Duran
Part nova fins escala central:
Marian Gálvez/M. Estelrich
Segon pis
Rectorat fins escala central:
Encarna Alfaro / Mar Mayor
Part nova fins escala central:
Cati Vidal / Gemma Jiménez
Soterrani
Conserges
EDIFICI ANNEX
Planta baixa
Biblioteca:
Esther Fernández
Restaurant/cuina:
personal del restaurant
Primer pis
Bar i banys
personal del bar
Soterrani
Magatzems i sales de cuina
personal del restaurant

NO

OBSERVACIONS

No han fet bé la revisió,
ha quedat una persona
dins els banys
S’envia una persona per
revisar aquesta zona

Sí
Sí
Sí
Sí
--

No hi ha ningú

Sí
--

Actualment sense ús

NO

S’han oblidat d’avisar

--

Actualment sense ús
2/3

Annex II: Registre gràfic del simulacre

El fum inunda el primer i segon pis.

L’equip d’intervenció prepara els extintors.

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

La gent espera que finalitzi el simulacre.
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