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INFORME DELS SIMULACRES D’EMERGÈNCIA
REALITZATS A LA SEU UNIVERSITÀRIA DE MENORCA
1. DADES DEL SIMULACRE
- Tipus de simulacre: incendi. Dia: 5/03/2014. Hora prevista: s’han fet dos
simulacres, al matí (12h) i capvespre (17h), per provar els equips d’emergència
disponibles en distints horaris.
- Control dels simulacres: Núria Hidalgo, Administradora de Centre i Cap
d’emergència de l’edifici, i Santiago Hernández, tècnic del Servei de Prevenció.
- Personal implicat: s’ha evacuat tot el personal i l’alumnat. Només el personal
coneixia el dia i hora del simulacre.
- Inici del simulacre: amb una màquina de fum (al matí ubicada dins un aula del
primer pis de Santa Rita, i l’horabaixa a la planta baixa de Can Salort).
- Personal extern: la policia local d’Alaior ha participat en els dos simulacres.
Prèviament es va demanar permís a la Direcció General d’Emergències, i es varen
comunicar els inicis i els finals dels simulacres a l’112.
Simulacre del matí:
Temps total:
Temps d’evacuació:
Persones evacuades:
Simulacre del capvespre:
Temps total:
Temps d’evacuació:
Persones evacuades:

6 minuts (inici 11:51’ – final 11:57’)
4 minuts (des que boten les alarmes a les 11:53’ fins que
s’ha comprovat que no queda ningú dins l’edifici).
Aprox. 40 persones
7 minuts (inici 17:06’ – final 17:13’)
5 minuts (des que boten les alarmes a les 17:08’ fins que
s’ha comprovat que no queda ningú dins l’edifici).
Aprox. 80 persones
Nota: no hem evacuat la sala d’actes, on hi havia una conferència de la
UOM, atès que l’alumnat és gent gran i no volíem provocar caigudes.

2. CONCLUSIONS
En general s’han seguit tots els passos previstos en el Pla d’emergència:
1r. Descobriment de l’emergència:
Matí i capvespre
Correcte: el fum ha activat la central d’incendis de Santa Rita (matí) i la central de Can
Salort (capvespre). Els conserges han aturat immediatament les sirenes (les quals s’activen
directament sense retard) i han anat a comprovar si l’emergència era real. Han vist fum i
han activat el Pla d’emergència.
NOTA: la gent ha començat a sortir abans de temps, seria convenient modificar les
centraletes perquè tinguin un temps de retard d’uns 3 minuts abans que botin les alarmes,
per donar temps als conserges per comprovar si l’incendi és real.
2n. Avís a la cap d’emergències i a l’equip d’intervenció, i valoració de l’emergència:
Matí
Correcte: el conserge ha localitzat la cap d’emergència i l’equip d’intervenció. Atès que
hi havia molt fum, la cap ha ordenat que botessin les alarmes.
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Capvespre
El capvespre hi ha poc personal disponible (un conserge i dues persones d’administració o
de campus extens). No hi ha cap d’emergència. Per tant el conserge ha de fer les tasques
assignades a la cap d’emergència.
El conserge va actuar correctament: va comprovar si l’emergència era real; com hi havia
molt de fum, va activar les alarmes i les 2 persones de campus extens varen revisar que no
quedés ningú dins l’edifici.
3r. Ajudes exteriors:
Matí i capvespre
Correcte: s’ha fet la trucada a l’112. El transmissor telefònic ha telefonat automàticament
a la policia local.
4t. Actuació de l’equip d’intervenció
Matí
Millorable: han botat les alarmes abans que ells arribessin al lloc del foc, per tant no han
pogut evitar que la gent evacués per davant de l’incendi ni han bloquejat els ascensors. Per
això és important que els conserges els avisin a ells abans de disparar les alarmes.
Capvespre
No hi ha equip d’intervenció. En una situació real, el conserge intentaria apagar l’incendi
després d’activar les alarmes i de telefonar l’112.
5è. Evacuació
Matí i capvespre
Correcte: l’evacuació ha estat molt ràpida, tant el matí com capvespre. S’ha de tenir en
compte que el capvespre tenim menys personal disponible per comprovar que no queda
ningú dins l’edifici. A més, en aquest simulacre el fum impedia sortir per Can Salort, amb
el que la gent ha hagut de sortir a través de Santa Rita (per la terrassa del primer pis).
6è. Actuació de la cap d’emergències
Matí
Correcte: ha coordinat bé els equips (intervenció, evacuació i conserges), donant les
ordres adequades.
Capvespre
No hi ha cap d’emergències. El conserge ha de fer les seves funcions (activar les alarmes,
avisar l’112, dur el registre d’evacuació de tot l’edifici i atendre els bombers i policia quan
arribin).
7è. Punt de reunió
La gent s’acumula a les dues entrades (Can Salort i Santa Rita), i això podria dificultar
l’accés de bombers i ambulàncies. En cas real, s’ha de dirigir tota la gent cap a la Plaça.

3. DEFICIÈNCIES QUE S’HAN DE MILLORAR:
Prioritat Responsable Data real
Deficiència
Admin. de
El professorat coneix poc l’edifici atès que són professors
associats. Se’ls ha de donar unes instruccions senzilles sobre com Mitjana Centre (a
principi del
evacuar els seus alumnes en cas d’emergència.
proper curs)

Falta cadena amb senyal sense sortida a les escales de la
biblioteca cap a aula “Bovedas”, per evitar que la gent baixi per
allà.

Baixa

Admin. de
Centre
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Prioritat Responsable Data real
Deficiència
Les centrals d’incendis no tenen retard, s’haurien d’adaptar
perquè donin uns minuts de marge per comprovar si l’incendi és
Baixa
real. Per a això és necessari fer una inversió econòmica per
unificar les dues centraletes en una sola.

Finalment, volem agrair a la Policia local d’Alaior i a tot el personal i l’alumnat de la Seu
la seva col·laboració durant el simulacre.

Núria Hidalgo
Administradora de Centre
Cap d’emergència de la Seu de Menorca

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

Palma, 4 d’abril de 2014

Annex I: Descripció detallada de l’evacuació
EQUIP D’EVACUACIÓ:
Simulacre del matí
CAN SALORT: despatxos, aula 9, biblioteca i segon pis.
- Soledad Rodríguez
CAN SALORT: resta del primer pis, planta baixa i soterrani.
- Bernat Sintes
SANTA RITA: planta baixa + Bovedes i soterrani:
- Sandra Bosch
SANTA RITA: altell, segon pis i primer pis
- Mireia Gómez
Simulacre del capvespre
CAN SALORT (totes les plantes):
- Soledad Rodríguez
SANTA RITA (totes les plantes):
- Bernat Sintes

Avís
evacuació

OBSERVACIONS
Queda algú? Hi ha ferits?

Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

No hem evacuat la sala
d’actes, on hi havia una
conferència de la UOM, per
evitar riscos innecessaris.
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Annex II: Registre gràfic del simulacre
Simulacre del matí

El fum activa la central d’incendis i el conserge comprova
si l’incendi és real.

Sonen les alarmes i la gent comença a sortir. L’equip
d’evacuació revisa que no quedi ningú dins l’edifici.

La policia local col·labora durant el simulacre.

La gent espera davant les sortides que finalitzi el
simulacre.
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