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Informe tècnic del simulacre realitzat a l’edifici Mateu Orfila 

 
1. Dades del simulacre 
 

— Tipus: incendi. Dia: 4/03/2020. Hora prevista: 10:45 h.  
— Control del simulacre: Joan Ribot, Degà de la Facultat de Ciències i cap 

d’emergències de l’edifici, i Santiago Hernández, tècnic del Servei de Prevenció. 
— Personal implicat: s’ha evacuat tot el personal i l’alumnat. Prèviament vàrem 

impartir un curs online per als equips d’emergències.  
— Inici del simulacre: màquina de fum al magatzem de la planta baixa. 
 

Temps total del simulacre: 15 minuts (inici 10:45’ – final 11:00’) 
Temps d’evacuació: 10 minuts (des que sonen les alarmes). 
Persones evacuades: Aproximadament 200 

 
2. Conclusions 
 

L’actuació dels equips d’emergències ha estat correcta, però s’han detectat problemes 
greus durant l’evacuació: 
 

1r. Descobriment de l’emergència: 
Correcte: la central d’incendis  ha detectat el fum. Un conserge ha anat ràpidament a 
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: els conserges han localitzat el cap d’emergències i uns 8 membres de 
l’equip d’intervenció. 
 

3r. Ajudes exteriors: 
Correcte: s’ha simulat la telefonada a l’112. El transmissor telefònic ha telefonat al 
vigilant de seguretat ni a Santi Hernández. 
 

4t. Equip d’intervenció i ajudes externes: 
Correcte: l’equip d’intervenció ha intentat controlar l’incendi i ha informat el cap 
d’emergències. Ha bloquejat l’ascensor i ha evitat que la gent passés pel lloc del foc. 
 

5è. Evacuació: 
Incorrecte: les alarmes no han sonat. La central d’incendis estava desconfigurada; 
hem esbrinat que fa uns dies es va substituir un detector espatllat, i aquets canvi va 
provocar la desconnexió de les alarmes. Desconeixiem aquesta característica de la 
centraleta, i aquest simulacre ens servirà per millorar el funcionament. Atès que les 
alarmes no han sonat, el procés d’evacuació no s’ha pogut fer correctament. 
 

6è. Actuació general del cap d’emergències: 
Millorable: no ha pogut completar la revisió de zones per culpa de la fallada de les 
alarmes. Malgrat això, s’ha de comptar amb la possible fallada de la màquina, i encara 
així s’ha de poder completar el procés de revisió de tot l’edifici. Hem acordat que 
repetirem el simulacre en el segon semestre per millorar aquests aspectes.  
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3. Deficiències que s’han de millorar 
 

Deficiència Prioritat Responsable Data real 
La centraleta s’havia desconfigurat. S’ha reparat 
immediatament, i s’han modificat les instruccions 
de la centraleta perquè no torni a passar. 

Alta 
S.Prevenció/ 
manteniment 

Fet 

Repetir el simulacre durant el segon semestre de 
2020, per comprovar que tot funciona bé. 

   

 

 
Santiago Hernández 
Tècnic superior de Seguretat 
Servei de Prevenció 
Palma, 11 de març de 2020 
 

Annex I. Descripció detallada del procés d’evacuació 
 

No s’ha pogut completar la revisió de tot l’edifici 
 

Annex II. Registre gràfic del simulacre 
 

  
El fum inunda la planta baixa El cap d’emergències coordina els equips 

  
L’equip d’evacuació revisa que no queda ningú La gent espera a l’exterior que finalitzi el simulacre 

 


