INFORME DEL SIMULACRE REALITZAT A
L’EDIFICI CIENTIFICOTÈCNIC-INSTITUTS
1. DADES DEL SIMULACRE
— Tipus: incendi. Dia: 25/07/2017. Hora prevista: 12,00 h.
— Control del simulacre: Inmaculada Carbonell, gerent de l’IFISC 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 propi i extern i l’alumnat.
Prèviament varem enviar un mail a tot el personal i es varen penjar cartells informatius
a l’edifici, però només la cap d’emergències coneixia la data exacta del simulacre.
— Ajudes externes: prèviament vàrem avisar la Direcció General d’Emergències. Es
va comunicar l’inici i el final del simulacre a l’112.
— Inici del simulacre: Màquina de fum col·locada entre el Laboratori de Cultius
Microbiològics i el Laboratori de Litiasi Renal (1a planta).
Temps total del simulacre:
Temps d’evacuació:
Persones evacuades:

13 minuts (inici 11:57’ – final 12:10’).
6 minuts (des que boten les alarmes a les 12:04’ fins
que finalitza l’emergència).
Aproximadament 100

2. CONCLUSIONS
En general s’han seguit tots els passos previstos en el Pla d’emergència:
1r. Descobriment de l’emergència:
Correcte: el detector d’incendis ha detectat el fum i ha activat la centraleta d’incendis,
ubicada a la consergeria. El 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: el conserge ha localitzat un cap d’emergència i a diferents membres de
l’equip d’intervenció (Toni Terrones, Biel Martorell i Maribel Gil).
3r. Ajudes exteriors:
Incorrecte: el transmissor telefònic de la centraleta està espatllat, no ha fet la telefonada
automàtica a l’empresa de vigilància ni a la consergeria del Mateu Orfila.
4t. Actuació de l’equip d’intervenció:
Correcte: Els membres de l’equip d’intervenció han anat a extingir el foc. Han actuat
de manera ràpida, evacuant la gent de la zona de l’incendi. Han bloquejat els ascensors.
Han informat a la Cap d’emergències de l’evolució del foc. Després d’extingir el foc
han comprovat que no hi havia més zones afectades.
Millorable: No s’han equipat adequadament amb els EPI de seguretat, no han emprat
armilles fluorescents ni màscara per protegir-se del fum. Només han col·laborat 4 de les
15 persones que formen part de l’equip d’intervenció. Cal millorar la formació.
1/3

5è. Evacuació:
Correcte: la cap d’emergències ha dut el registre de zones evacuades amb la informació
que rebia de l’equip d’evacuació.
Millorable: no es sent l’alarma dins les sales de cultius cel·lulars (primer pis). La cap
d’emergència no va enviar ningú a revisar el soterrani de l’edifici Cientificotècnic.
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.
Millorable: No s’ha enviat gent a les sortides per evitar que la gent entrés abans que
acabés el simulacre.
7è. Punt de reunió:
La gent es queda 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 pàrquing codi de barres.
3. DEFICIÈNCIES QUE S’HAN DE MILLORAR:
Deficiència
La centraleta no ha realitzat cap telefonada
d’emergència: reparar el transmissor
telefònic.
Està previst realitzar un curs per tots els
membres dels equips d’emergències, que
servirà perquè els equips practiquin davant
de situacions d’emergències simulades i
per recordar o obtenir tots els coneixements
necessaris per actuar correctament davant
d’una emergència.
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. Està
previst dotar a tots els membres dels equips
d’emergència amb armilles reflectants.
Instal·lar un avisador d’alarma dins el
laboratori de cultius cel·lulars.

Inmaculada Carbonell
Gerent de l’IFISC i Cap d’emergències
de l’edifici Cientificotècnic-Instituts

Prioritat

Responsable

Alta

Patrimoni/
Manteniment

Mitja

Servei de
Prevenció

Mitja

Servei de
Prevenció

Setembre

Manteniment

Fet parte a
manteniment
(27/04/17)

Baixa

Data real
Fet parte a
manteniment
(25/04/17)

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

Palma, 25 de juliol de 2017
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Annex I. Descripció detallada del procés d’evacuació
Avís
OBSERVACIONS
evacuació

EQUIP D’EVACUACIÓ:
CIENTIFICOTÈCNIC 1R PIS
- Maribel Gil / Clara Oliver
CIENTIFICOTÈCNIC PLANTA BAIXA
- Rosa Gomila / Ferran Hierro
CIENTIFICOTÈCNIC SOTERRANI
Sense assignar *
INSTITUTS 2n PIS
- Damià Gomila / Cristobal López
INSTITUTS 1r PIS
- Regina Alemany / Oliver Vögler
INSTITUTS PLANTA BAIXA
- Miquel Tortella / Carolina Sitges
INSTITUTS SOTERRANI
- Antonia Tugores / Ruben Tolosa
ALTRES
Netejadores (empresa externa)

Sí
Sí
NO

No es va revisar

Sí
Sí
Sí
Sí

Annex II. Registre gràfic del simulacre

Zona afectada pel fum

L’equip d’intervenció ha bloquejat els ascensors

Els equips d’emergències informen la cap
d’emergències

El personal espera a que finalitzi l’emergència
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