
www.uib.cat 

 

 

Informe tècnic del simulacre realitzat a l’edifici Son Lledó 
 

1. Dades del simulacre. 
 

— Tipus: incendi. Dia: 8/01/2020. Hora prevista: 12 h.  
— Control del simulacre: Miquel Coll, enginyer superior del SPCIUT i cap 

d’emergències de l’edifici, i Santiago Hernández i Toni Bonet, tècnics del Servei de 
Prevenció. 

— Personal implicat: s’ha evacuat tot el personal i visitants. Prèviament vàrem 
organitzar un curs online per als equips d’emergència i es varen penjar cartells 
informatius. Només els equips d’emergències coneixien la data del simulacre. 

— Inici del simulacre: màquina de fum dins el despatx del vicegerent (primer pis). 
 

Temps total del simulacre: 9 minuts (inici 12:05’ – final 12:14’) 
Temps d’evacuació: 7 minuts (des que sonen les alarmes a les 12:07’) 
Persones evacuades: Aproximadament 200 persones 
 

2. Conclusions. 
 

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

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. 
Millorable: la majoria de detectors són tèrmics, la qual cosa endarrereix molt la 
detecció d’un incendi. És recomanable substituir-los per detectors de fum. 
 

2n. Avís al cap d’emergències i l’equip d’intervenció. Valoració de l’emergència: 
Correcte: els conserges han localitzat un cap d’emergències i 5 membres de l’equip 
d’intervenció, els quals han anat al lloc de l’incendi i han valorat l’emergència. 
 

3r. Ajudes exteriors: 
Correcte: s’ha simulat la telefonada a l’112 i a manteniment. El transmissor telefònic 
de la centraleta ha avisat automàticament al vigilant de seguretat del campus. 
 

4t. Intervenció: 
Correcte: l’equip d’intervenció ha intentat controlar l’incendi, ha bloquejat els 
ascensors i ha evitat que la gent passés pel lloc del foc. El cap d’intervenció ha 
mantingut informat el cap d’emergències.  
 

5è. Evacuació: 
Correcte: els membres de l’equip d’evacuació han revisat les zones assignades i han 
avisat al Cap d’emergències, qui ha dut el registre de zones evacuades i ha enviat la 
gent disponible per revisar les zones que no s’havien revisat. També ha enviat algú a 
les sortides per evitar que la gent tornés a entrar dins l’edifici durant l’emergència. 
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6è. Actuació del cap d’emergències: 
Correcte: ha controlat la situació i ha coordinat bé els equips disponibles 
(transmissions, intervenció i evacuació), donant les ordres adequades. 
 

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 de demanar a l’equip 
d’evacuació que desviï tota la gent cap al punt de trobada (aparcament general). 
 

 
3. Deficiències que s’han de millorar. 
 

Deficiència Prioritat Responsable Data Real 

Hi ha deficiències importants reflectides en el Pla 
d’autoprotecció i que encara no s’han solucionat: 

 La majoria de detectors són tèrmics, la qual cosa 
retarda la detecció d’un incendi. S’han de 
substituir per detectors de fum. 

 Els magatzems no estan suficientment protegits 
(arxiu del soterrani, biblioteca, magatzems de 
biblioteca): instal·lar portes contra incendis. 

 L’arxiu del soterrani és un local de risc alt i només 
té una sortida, el recorregut d’evacuació és 
superior 50 m. S’ha d’obrir sortida d’emergència. 

 L’arxiu del soterrani conté documentació molt 
important (de comptabilitat, de recursos humans, 
títols, etc.) i no disposa d’extinció automàtica. 

 L’edifici no està sectoritzat, s’han d’instal·lar 
portes contra incendis al pont. 

Mitja Vicerectorat 
de Campus 

 

 

 
Santiago Hernández 
Tècnic superior de Seguretat 
Servei de Prevenció 
Palma, 9 de gener de 2020 
 
 

Annex I. Descripció detallada del procés d’evacuació 
 

Equip d’evacuació Avís 
d’evacuació 

Observacions. 
Queda algú? 

Planta baixa i soterrani:   
De secretaria general fins consergeria: Caty Pou/Joana Oliver Sí  
De Servei Alumnes fins consergeria: Rosa Subias/Juanjo Vera Sí  
Sala d’actes, despatxos i soterrani: Xisca Noguera/Jennifer Arcas Sí  
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Primer pis:   
Rectorat: des de sales de reunions fins a entrada de l’OSR: Eugenia 
Duran/Catalina Adrover 

Sí  

Part nova: de sala d’actes 1r pis fins a despatx vicegerent: Núria 
Brunet/Beatriz Ochera 

Sí  

Segon pis:   
Rectorat: del despatx de vr economia fins entrada de Comptabilitat: 
Encarna Alfaro/Mar Mayor 

Sí  

Part nova: SEQUA i Comptabilitat: Cati Vidal/Gemma Jiménez Sí  
Edifici annex planta baixa:   
Biblioteca: Lucía Méndez/Carmen Vázquez Sí  
Servei Lingüístic: Enrique Llompart/Biel Camps Sí  
Edifici annex primer pis:   
OSR: Xavier Salvà/Cati Miralles Sí  

Bar i banys: personal del bar NO S’han oblidat 
d’avisar 

Edifici annex soterrani (magatzems, sales): CONSERGES Sí  
 
 

Annex II. Registre gràfic del simulacre 
 

  
El fum activa la central d’incendis L’equip d’intervenció actua amb extintors 

  
El cap d’emergències coordina els equips 
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