
 
 

 1/3 

INFORME DEL SIMULACRE REALITZAT A LA SEU 

UNIVERSITÀRIA D’EIVISSA I FORMENTERA 
 

 

1. DADES DEL SIMULACRE 
 

— Tipus: incendi. Dia: 30/11/2016. Hora prevista: 12,00 h. 
— Control del simulacre: Rosa López, en substitució de l’Administradora de Centre, i 

Santiago Hernández i Antoni López, 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 la cap d’emergències coneixia la data exacta del simulacre. Prèviament es va 

notificar el simulacre a la Direcció General d’Emergències de la CAIB i a l’112.  

— Inici del simulacre: polsador d’emergència devora el bar. 
 

Temps total del simulacre:  8 minuts (inici 11.52’ – final 12.00’) 

Temps d’evacuació: 5 minuts, des que sonen les alarmes a les 11.55’ 

Persones evacuades: Aproximadament 80 
 

 

2. CONCLUSIONS 
 

S’han seguit tots els passos previstos en el Pla d’emergència: 
 

1r. Descobriment de l’emergència 

Correcte: la centraleta d’incendis s’ha activat, i al vigilant de seguretat (la qual està 

ubicada en la consergeria P-1 on està la central d’incendis) ha anat immediatament a 

comprovar si l’emergència era real. 
 

2n. Avís al cap d’emergències i l’equip d’intervenció. Valoració de l’emergència. 

Correcte: el conserge ha localitzat la cap d’emergències i dos membres de l’equip 

d’intervenció. 
 

3r. Ajudes exteriors. 

Correcte: el conserge ha simulat la telefonada a l’112. L’empresa de seguretat GPS909 
ha rebut l’avís automàtic de la centraleta i ha telefonat per comprovar què passava. 
 

4t. Evacuació. 
 

Millorable: les alarmes s’han disparat automàticament, tres minuts després d’activar-se 
la centraleta. Els conserges han de tenir en compte que hi ha poc temps de retard, per 

tant han de comprovar ràpidament si l’emergència és real, i no deixar que les alarmes 

sonin innecessàriament. 
 

Correcte: quan han sonat les alarmes, cada membre de l’equip d’evacuació ha revisat 

les zones que tenia assignades i ha avisat a la consergeria que la seva zona estava buida. 

La revisió d’evacuació ha estat molt ràpida tenint en compte que és un edifici gros de sis 
plantes. 
 

5è. Actuació del cap d’emergències. 
 

Correcte: ha coordinat bé els equips d’evacuació i d’intervenció i els conserges, ha 
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ordenat les telefonades internes i externes, i ha dut el registre d’evacuació de l’edifici, 

enviant gent a comprovar les zones on no tenia constància que estiguessin revisades. 
 

6è. Actuació de l’equip d’intervenció. 
 

Correcte: quan els han avisat, han preparat extintors i han valorat la magnitud de 
l’incendi, notificant-ho a la cap d’emergències. També han bloquejat els ascensors. 
 

 

 

3. DEFICIÈNCIES QUE S’HAN DE MILLORAR: 

 

Deficiència Prioritat Responsable Data real 

La porta de sortida de la planta 0 es tanca amb clau molts dies a 

causa del vent, atès que provoca cops i trencament dels vidres de 

les portes. Però un cop tancada no es pot obrir des de dins, i en 

cas d’incendi es dificultaria moltíssim l’evacuació. Es recomana 
tancar amb el pestell interior, per a la qual cosa fa falta fer un 

forat enterra, així es podria obrir la porta des de l’interior.  

Alta 
Administradora 

de centre 
 

La majoria de portes contra incendis dels passadissos estan 

obertes amb calçadors de fusta. S’han de mantenir tancades per 
garantir la sectorització del fum i del foc en cas d’incendi. 

Mitjana 
Administradora 

de centre 
 

 

 

 
 

Santiago Hernández Allès 

Tècnic superior de Seguretat 

Servei de Prevenció de la UIB 
 

Palma, 5 de desembre de 2016 

 

 
 

 

Annex I. Descripció detallada del procés d’evacuació 
 

ZONA RESPONSABLE 
NOTIFICA 

L’EVACUACIÓ 

OBSERVACIONS: 

Hi queda algú? Hi ha ferits?  

PLANTA 3 Marina Arrabal Sí  

PLANTA 2 Carmen Hurtado Sí  

PLANTA 1 Laura López Sí  

PLANTA 0 Vigilant de seguretat (Elisa)  Sí  

PLANTA -1 Vigilant de seguretat (Elisa) Sí  

PLANTA -2 Rosa López Sí  

Netejadores 2 netejadores Sí  

Arxiu d’Imatge   -- No hi havia ningú aquest dia 
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Annex II. Registre gràfic del simulacre 
 

  
S’activa un polsador d’emergència, la vigilant va a 

comprovar si l’emergència és real. El conserge activa el 

pla d’emergència i avisa els equips 

La cap d’emergència coordina les actuacions (intervenció, 

evacuació i conserges) 

  
La gent evacua l’edifici, i espera que acabi el simulacre 

 


