INFORME DEL SIMULACRE REALITZAT A
L’EDIFICI RAMON LLULL
1. DADES DEL SIMULACRE
— Tipus: incendi. Dia: 22/03/2016. Hora prevista: 12 h.
— Control del simulacre: Dr. Miguel Deyà, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres 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 parlar
amb els equips d’emergència i es varen penjar cartells informatius a l’edifici, però
només el cap d’emergències coneixia la data exacta del simulacre.
— Inici del simulacre: màquina de fum en el passadís del primer pis de la part antiga.
Temps total del simulacre:
Temps d’evacuació:
Persones evacuades:

13 minuts (inici 11:54’ – final 12:07’).
6 minuts (des que boten les alarmes a les 12:01’ fins
que finalitza l’emergència).
Aproximadament 300

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:
Correcte: els conserges han localitzat un cap d’emergència i dos membres de l’equip
d’intervenció.
3r. Ajudes exteriors:
Correcte: s’ha simulat la telefonada a l’112. La centraleta ha fet la telefonada automàtica
al vigilant de seguretat, que ha vingut immediatament.
4t. Actuació de l’equip d’intervenció:
Correcte: han intentat controlar l’incendi. Han bloquejat ascensors i han evitat que la
gent passés pel lloc del foc.
5è. Evacuació:
Millorable: la comunicació entre l’equip d’intervenció, els conserges i el cap
d’emergències no ha estat massa fluida, per això les alarmes s’han disparat amb uns
minuts de retard.
Correcte: el temps d’evacuació ha estat molt ràpid. El Cap d’emergències ha dut el
registre de zones evacuades i ha enviat la gent disponible (conserges, professors) a
revisar les zones que no estaven revisades. També ha enviat gent a les sortides per evitar
que la gent entrés abans que acabés el simulacre.
Incorrecte: la gent que ocupava el segon pis de la part antiga (unes 40 persones) no han
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pogut sortir perquè l’escala (única via d’evacuació) estava bloquejada pel fum.
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.
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 (Propileu).

3. DEFICIÈNCIES QUE S’HAN DE MILLORAR:
Deficiència

Prioritat Responsable

El segon pis de la part antiga només té una sortida. Atès que hi
pot haver més de 100 persones, obligatòriament ha d’haver una
segona escala d’emergència. Demanem que s’adeqüi el pont,
instal·lant baranes resistents, i que s’obrin les portes de sortida,
que ara estan tancades amb cadenes.

Alta

Vicerector de
Campus

Les alarmes no s’han sentit dins la sala CD2 de la biblioteca,
s’ha d’instal·lar un avisador d’alarma.

Mitja

Manteniment

L’equip d’evacuació, format pel personal dels serveis
administratius, no es fàcilment identificable. S’han de comprar
armilles fosforescents per a cada membre de l’equip.

Baixa

Administrador
de centre

Dr. Miguel Deyà
degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i
cap d’emergències de l’edifici Ramon Llull

Data real

Fet avís

Dr. Santiago Hernández Allès
Tècnic superior de Seguretat
Servei de Prevenció

Palma, 22 de març de 2016
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Annex I. Descripció detallada del procés d’evacuació
Avís
evacuació

EQUIP D’EVACUACIÓ:
MATINS: Serveis Administratius
Edifici antic Soterrani: Maria Verd
Edifici antic Planta baixa:
- biblioteca: personal de biblioteca.
- bar: personal del bar.
- copisteria: personal de copisteria
- Servei d’Informació: actualment està buit
- resta (aules, despatxos...): Laura González/ Neus Esteva
Edifici antic 1r pis: Marga Ramon / Laura Coll
Edifici antic 2n pis: Virginia Ramon

Observacions
Queda algú? Hi ha ferits?

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
NO

Edifici nou Planta baixa: Marga Bordoy / Lina Campins
Edifici nou 1r pis: Marga Dols / Maria Rosa Sastre
Edifici nou 2n pis: Antonia Gual

No ha pogut pujar pel
foc

Sí
Sí
Sí

Annex II. Registre gràfic del simulacre

El fum inunda l’escala principal

La gent evacua cap a les sortides sense fum

El personal organitza l’evacuació

Sortida d’emergència del 2n pis tancada amb clau
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