INFORME TÈCNIC DEL SIMULACRE REALITZAT A
L’EDIFICI JOVELLANOS
1. DADES DEL SIMULACRE
— Tipus: incendi. Dia: 17/05/2017. Hora prevista: 12:00 h.
— Control del simulacre: Dr. Francisco López, Degà de la Facultat de Dret i cap
d’emergències de l’edifici, Santiago Hernández i Antoni Gómez, tècnics del Servei de
Prevenció.
— Personal implicat: s’ha evacuat tot el personal propi i extern i l’alumnat.
Prèviament vàrem enviar un mail a tot el personal, però només el cap d’emergències
coneixia la data exacta del simulacre.
— Inici del simulacre: màquina de fum dins de la Delegació d’Alumnes d’Economia
(planta primera bloc B).
Temps total del simulacre:
Temps d’evacuació:
Persones evacuades:

16 minuts (inici 11:52’ – final 12:08’).
10 minuts (des que boten les alarmes a les 11:58’ fins
que finalitza l’emergència).
Aproximadament 800 persones

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 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:
Correcte: els conserges han localitzat un cap d’emergència (Francisco López) i alguns
membres de l’equip d’intervenció.
3r. Ajudes exteriors:
Correcte: s’ha simulat la telefonada a l’112 i l’avís a vigilància perquè anés a rebre els
bombers. La centraleta ha fet la telefonada automàtica a l’empresa de vigilància (ISS).
4t. Actuació de l’equip d’intervenció:
Correcte: l’equip d’intervenció ha trigat una mica en arribar al lloc de l’incendi. Han
informat de la situació al Cap d’emergències. Han bloquejat els ascensors i han
delimitat la zona de l’incendi per evitar que hi passes gent.
5è. Evacuació:
Correcte: l’evacuació ha estat molt ràpida. El Cap d’emergències ha dut el registre de
zones evacuades i ha enviat la gent disponible (conserges, professors) per revisar les
zones que no estaven revisades. També ha enviat gent a les portes per evitar que
tornessin a entrar a l’edifici mentre ha durat l’emergència.
1/4

6è. Actuació general del cap d’emergències:
Correcte: ha controlat la situació i ha coordinat bé els equips (intervenció, 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 el pàrquing “codi de barres” (punt de reunió).

3. DEFICIÈNCIES QUE S’HAN DE MILLORAR:
Tots els membres de l’equip d’intervenció i de l’equip d’evacuació necessiten armilles
reflectants per ser identificables com a membres dels equips d’emergències. Actualment
només es disposen de vuit armilles.
Algunes de les portes contra incendis de l’edifici no s’han tancat adequadament. Es
revisaran totes les portes contra incendis de l’edifici per confirmar el seu correcte
funcionament.
Està previst realitzar un curs per tots els membres dels equips d’emergències de
l’edifici. El curs servirà perquè els equips d’emergència practiquin davant de situacions
d’emergències simulades i per recordar o obtenir tots els coneixements necessaris per
actuar correctament davant d’una emergència.
No s’ha detectat cap deficiència important, els simulacres realitzats anualment des del
2006 han ajudat a solucionar les deficiències que s’han anat trobant.
Ara ja és necessari complicar cada vegada més els simulacres, variant la tipologia (avís
de bomba, fuita de gas, etc.), afegint ferits, amagant gent per comprovar si es fa bé la
revisió, etc.

Dr. Francisco López Simó
Degà de la Facultat de Dret i
Cap d’emergències de l’edifici G. M. Jovellanos

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

Palma, 18 de maig de 2017
Annex I. Descripció detallada del procés d’evacuació

EQUIP D’EVACUACIÓ:
DRET 2n PIS (bloc A)
Despatxos (DA201-234)

- Aina Salom

Telèfon

Avís
evacuació

9615

Sí

OBSERVACIONS
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Aules (AA21-27) + banys

- Mª Isabel Montserrat

1369

- Eduard Ramon
- Maria Ballester

2972
3106

DRET 1r PIS (bloc A)
Despatxos (DA101-133) + - Pedro Munar
deleg. alumnes + sales professors - Jose Javier González
Aules AI6, AA11-13, - Petra Thomas
Aranzadi, 2 aules graus, 4 banys
- Pedro Grimalt
DRET PLANTA BAIXA (bloc A)
Despatxos (DA01-018) + - Federico Garau
seminaris SA01-10
- Antonio Conde
- Joan Flaquer
Aules AA01-06 + banys
- Margalida Capellà
ECONOMIA 2n PIS (bloc B)
Despatxos (DB221-258) + - Javier Lozano
banys
- Tomas del barrio
Aules AB22-27 + seminari
- Cati Torres
PTE + LRDT + despatxos DB201- Angel Bujosa
220
ECONOMIA 1r PIS (bloc B)
Despatxos (DB101-126) + - Rafel Crespí
aules AB11-AB14 + banys
- Maria Llompart
Aules AI02-05 + deleg.
- Aleix Calveras
alumnes + graus + sala professors
- Malen Massot
+ banys
ECONOMIA PLANTA BAIXA (bloc B)
Despatxos (DB01-023) + - Joanabel Genovart
seminaris SB01-06
- Jose Maria Carretero
Aules AB01-AB09 + AI01 - Patricia Horrach
+ banys
- Marga Aguiló
BLOC C
Aules videoconferència, Audiovisuals i banys:
personal d’audiovisuals.
Biblioteca: personal de biblioteca
Serveis administr., sala d’actes, banys i 2
magatzems: Irene Mas i Fernando Conde
Copisteria
personal de
les
empreses
Sa Nostra
contractades
Restaurant
Neteja
3r PIS: conserges (control d’accés)

2955
1356
9726
2946
3119
1355
2957
1350

Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

2786
3256

Sí

2774
1381

Sí

1323
2516

No

1324
2513

No

1363
2023
1333
1332

El Cap d’emergències ha
enviat en Santi

Sí
Sí

3441

Sí

2004

Sí

2706

Sí

Sí

Soterrani: conserges (control d’accés)
Annex II. Registre gràfic del simulacre
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El fum inunda la planta primera

La gent és evacuada de l’edifici

La gent espera que acabi el simulacre
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