INFORME DEL SIMULACRE REALITZAT A
L’EDIFICI ANTONI MARÍA ALCOVER
1. DADES DEL SIMULACRE
— Tipus: incendi. Dia: 15/05/2015. Hora prevista: 12,30 h.
— Control del simulacre: Chelo Hernández, administradora de centre i cap
d’emergències de l’edifici, i Santiago Hernández, Maribel Taroncher, Antonio Gómez i
Aina Palou, tècnics del Servei de Prevenció.
— Personal implicat: s’ha evacuat tot el personal propi i extern i l’alumnat.
Prèviament vàrem impartir un curs sobre emergències, vàrem enviar un E-mail a tot el
personal i es varen penjar cartells informatius a l’edifici. Atès que era el primer
simulacre que es feia a l’edifici, tothom coneixia la data exacta del simulacre.
— Personal extern: vàrem comptar amb la participació dels bombers de Palma.
— Inici del simulacre: es va utilitzar una màquina de fum ubicada a l’aula 06 de la
planta baixa.
Temps total del simulacre:
Temps d’evacuació:
Persones evacuades:

18 minuts (inici 12:17’ – final 12:35’).
5 minuts (des que boten les alarmes a les 12:20’ fins
que es revisa tot l’edifici a les 12:25’).
Aproximadament 100

2. CONCLUSIONS
En general s’han seguit tots els passos previstos en el Pla d’emergència:
1r. Descobriment de l’emergència:
Correcte: els detectors d’incendis han detectat el fum i han activat la centraleta
d’incendis de consergeria. El 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: el conserge ha localitzat a la cap d’emergències i alguns membres de l’equip
d’intervenció.
3r. Ajudes exteriors:
Millorable: s’ha avisat als bombers de que s’iniciava el simulacre. No s’ha avisat les
metgesses. La centraleta no fa telefonada automàtica a l’empresa de vigilància (ISS).
4t. Actuació de l’equip d’intervenció:
Correcte: han intentat controlar l’incendi però hi havia massa fum. Han bloquejat els
ascensors. Han informat al Cap d’emergències de la situació.
Millorable: la cap d’emergències i l’equip d’intervenció han tardat 3 minuts en arribar
al lloc de l’incendi. S’ha de millorar la coordinació durant l’emergència.
Cal recordar que a la consergeria hi ha equips de protecció (guants tèrmics, llanterna,
cinta de senyalització, armilles fosforescents). També hi ha un armari d’intervenció al
soterrani per a vessaments químics. Per octubre es farà un curs pràctic amb els bombers.
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5è. Evacuació:
Correcte: Els equips d’evacuació han revisat correctament tot l’edifici i han informat a
la cap d’emergències una vegada evacuada la zona assignada. Han informat que hi havia
tres persones atrapades al terrat del 1r pis i una persona acubada a l’aula 07.
L’equip d’intervenció encarregat de la planta baixa ha aconseguit treure a la persona
acubada arrossegant-la damunt d’una cadira.
Millorable: la cap d’emergències s’ha oblidat de posar una persona a l’entrada del
soterrani per evitar que entressin persones durant el simulacre.
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.
També va enviar una persona a l’entrada de la UIB per rebre els bombers, però no duia
armilla fosforescent la qual cosa va dificultar que els bombers la localitzessin.
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, el cap d’emergència ha d’enviar algú que desviï
tota la gent cap el punt de trobada (pàrquing “codi de barres”).

3. DEFICIÈNCIES QUE S’HAN DE MILLORAR:
Deficiència
Prioritat Responsable Data real
L’alarma no es sent a l’aula de graus, al laboratori de
Química, als despatxos interiors del CEP (primer pis)
ni als magatzems del soterrani. No consideram
necessari posar alarma dins l’aula de graus atès que
l’equip d’evacuació revisa sala per sala que no queda
Alta
Patrimoni
ningú. Però sí s’ha de posar alarmes dins el CEP i al
laboratori de Química, perquè ells formen part dels
equips d’emergència i s’han d’assabentar ràpid. També
s’ha de posar dins els magatzems.
La centraleta no fa telefonada automàtica a l’empresa
de vigilància. S’ha d’instal·lar un transmissor telefònic.

Mitja

Patrimoni

El megàfon dóna un missatge de veu en italià. S’ha de
programar en català i castellà.

Mitja

Patrimoni/S.
Prevenció

L’equip d’intervenció no té formació pràctica en
extinció d’incendis. S’ha de fer un curs pràctic.

Alta

S. Prevenció

Chelo Hernández
Administradora de centre i Cap
d’emergències de l’edifici Alcover

Santiago Hernández Allès
Tècnic superior de Seguretat
Servei de Prevenció

Palma, 18 de maig de 2015
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Annex I. Descripció detallada del procés d’evacuació
EQUIP D’EVACUACIÓ:
SOTERRANI
Matins: Rosa de Ozollo i Juanjo Rosselló
PLANTA BAIXA
Matins: Cati Ordinas i Marga Inaraja

Telèfon

Avís
evacuació

2753

Sí

2041 / 2638

Sí

Troben una persona
cubada

3336 / 2345

Sí

Troben 3 persones que no
poden sortir

OBSERVACIONS
Queda algú? Hi ha ferits?

PRIMER PIS
Matins: Carme Flaquer i Xisca Colomar

Annex II. Registre gràfic del simulacre

Aula 06 on es va iniciar el foc.

El fum s’estén per l’edifici

L’equip d’evacuació treu una
persona que estava acubada.

Els equips d’intervenció i d’evacuació
informen la cap d’emergències.

Els bombers entren a l’edifici per
apagar el foc.

Els bombers rescaten a les persones
atrapades a la terrassa.
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