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INFORME TÈCNIC DEL SIMULACRE REALITZAT A 

L’EDIFICI BEATRIU DE PINÓS 
 

1. DADES DEL SIMULACRE 

 

— Tipus: incendi. Dia: 13/03/2018. Hora prevista: 15:00 h. 
— Control del simulacre: Rosamaría Alberdi, Degana de la Facultat d’Infermeria i 

Fisioteràpia i cap d’emergències de l’edifici, Santiago Hernández i Antoni Gómez, 

tècnics del Servei de Prevenció. 

— Personal implicat: s’ha evacuat tot el personal propi i extern i l’alumnat. 
Prèviament vàrem enviar un e-mail als equips d’emergències, però només la cap 

d’emergències coneixia la data exacta del simulacre. 

— Inici del simulacre: màquina de fum a l’escala de la part oest de l’edifici magatzem 

de biblioteca del soterrani). 
 

Temps total del simulacre:  11 minuts (inici 14:52’ – final 15:03’). 

Temps d’evacuació: 6 minuts (des que boten les alarmes a les 14:57’ fins 

que finalitza l’emergència). 

Persones evacuades: Aproximadament 150 persones 
 

 

2. CONCLUSIONS 

 

En general s’han seguit tots els passos previstos en el Pla d’emergència: 

 

1r. Descobriment de l’emergència: 

Millorable: el polsador d’emergència no ha enviat senyal a la centraleta d’incendis. La 

centraleta ha detectat el fum per l’avís dels detectors. 

Correcte: la 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: 

Millorable: la conserge ha localitzat una cap d’emergència (Rosamaría Alberdi) però 

no ha trobat a cap membre de l’equip d’intervenció (a aquesta hora molta gent surt per 

dinar). 
 

3r. Ajudes exteriors: 

Correcte: s’ha simulat la telefonada a l’112. La centraleta ha fet la telefonada 
automàtica a l’empresa de vigilància (ISS) i el vigilant ha vingut immediatament. 
 

4t. Actuació de l’equip d’intervenció: 

Millorable: atès que no hi havia cap membre de l’equip d’intervenció, no s’ha pogut 

intentar controlar l’incendi. La conserge ha tancat les portes per evitar la propagació del 

foc. 

5è. Evacuació: 

Correcte: l’evacuació ha estat ràpida. La cap d’emergències ha dut el registre de zones 

evacuades i ha enviat la gent disponible per revisar les zones que no estaven revisades. 

També ha enviat algú a les portes per evitar que la gent tornés a entrar a l’edifici mentre 

ha durat l’emergència. 
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Correcte: hi havia un investigador dins el laboratori de Geografia del soterrani, ha 

sentit les alarmes i ha sortit. 

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. 
 

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 el pàrquing “codi de barres” (punt de reunió). 
 

 
 

3. DEFICIÈNCIES QUE S’HAN DE MILLORAR: 

 

Deficiència Prioritat Responsable Data real 

El polsador d’emergència situat al dipòsit de biblioteques (al 
soterrani) no ha enviat senyal a la centraleta d’incendis. 
 

Alta 
Manteniment  

(avís fet)  
 

És recomanable que hi hagi més membres de l’equip 
d’intervenció a l’edifici, s’han de cercar més voluntaris. 
 

Mitja 
Caps 

d’emergències 
 

No hi ha detectors d’incendi a les sales de màquines del terrat, 

s’han d’instal·lar. 
 

Mitja 
Manteniment  

(avís fet) 
 

 

 
Està previst fer un curs per tots els equips d’emergències, i servirà per practicar davant 

distintes situacions d’emergències simulades i per recordar o obtenir tots els 

coneixements necessaris per actuar correctament davant d’una emergència. 

 
Ara ja és necessari complicar cada vegada més els simulacres, variant la tipologia (avís 

de bomba, fuita de gas, etc.), afegint ferits, amagant gent per comprovar si es fa bé la 

revisió, etc. 

 
 

 

 

Rosamaría Alberdi Castell Santiago Hernández Allès 
Degana de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia Tècnic superior de Seguretat 

i Cap d’emergències de l’edifici B. Pinós. Servei de Prevenció de la UIB 
 

Palma, 14 de març de 2018 
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Annex I. Descripció detallada del procés d’evacuació 
 

EQUIP D’EVACUACIÓ: 
Avís 

evacuació 

OBSERVACIONS 

 

Planta baixa   

Aules, aula informàtica, banys: Conserges Sí Ho revisa Teresa Montero 

Primer pis   

- Despatxos 1 a 5 i 32 a 51:  Joan De Pedro 

                                               Lucrecia Rallo 
Sí Avisa Lucrecia 

- Despatxos 6 a 31:     Marian Amengual 

                                     Immaculada Riquelme 
Sí 

Les professores no hi eren, la cap 
d’emergència ha enviat en José 

Luis Ortego 

Soterrani   

Magatzems, laboratori: Conserges Sí  

 
Annex II. Registre gràfic del simulacre 

 

 
El fum inunda l’escala i comença a entrar al passadís 

 
La gent evacua l’edifici 

 


