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Informe del simulacre realitzat a l’edifici dels Serveis 
Cientificotècnics i Instituts Universitaris de Recerca 
 

1. Dades del simulacre 
 

— Tipus: incendi. Dia: 5/3/2020. Hora prevista: 13 h. 
— Control del simulacre: Magdalena Mas, Administradora de centre i cap 
d’emergències de l’edifici, i Santiago Hernández, tècnic del Servei de Prevenció. 
— Personal implicat: s’ha evacuat tot el personal i usuaris. 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 en un despatx de la planta baixa. 
 

Temps total del simulacre: 9 minuts (inici 13.00’ – final 13.09’) 

Temps d’evacuació: 7 minuts (des que sonen les alarmes a les 13.02’). 

Persones evacuades: Aproximadament 100 

 

2. Conclusions 
 

En general s’han seguit tots els passos previstos en el Pla d’emergència: 
1r. Descobriment de l’emergència: 
Correcte: el detector de fum ha activat la central d’incendis. Un 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 conserges han localitzat un cap d’emergència i 9 membres de l’equip 
d’intervenció. 
3r. Ajudes exteriors: 
Correcte: el conserge ha simulat la telefonada a l’112. El transmissor telefònic de la 
central d’incendis ha avisat al vigilant de seguretat i als conserges del Mateu Orfila, 
que han vingut immediatament. 
4t. Actuació de l’equip d’intervenció: 
Correcte: han anat a extingir el foc però hi havia tant de fum que no han pogut 
intervenir, s’han limitat a no deixar passar ningú cap a la zona de perill. Han preparat 
les màscares químiques per si fossin necessàries. Han bloquejat els ascensors. 
5è. Evacuació: 
Correcte: la Cap d’emergències ha dut el registre de zones evacuades i ha enviat la 
gent disponible (conserges, professors i membres de l’equip d’intervenció) per revisar 
les zones que no estaven revisades. 
6è. Actuació general del cap d’emergències: 
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Correcte: ha controlat la situació i ha coordinat bé els equips disponibles (evacuació, 
intervenció i conserges), 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, el cap d’emergència ha d’enviar algú que desviï 
tota la gent cap al punt de trobada (pàrquing “codi de barres”). 
 

3. Deficiències que s’han de millorar: 
 
No s’han detectat deficiències. 
 
Santiago Hernández 
Tècnic superior de Seguretat 
Servei de Prevenció 
Palma, 9 de març de 2020 

 
Annex I. Descripció detallada del procés d’evacuació 

Equip d’evacuació: Avís 
evacuació 

Observacions  
Queda algú? 

Cientificotècnic 1r pis: Maribel Gil / Julia García Sí  

Cientificotècnic planta baixa: Rosa Gomila / Ferran Hierro Sí  

Cientificotècnic soterrani: Raul Sánchez Sí  

Instituts 2n pis: Damià Gomila / Cristobal López Sí  

Instituts 1r pis: Regina Alemany / Oliver Vögler Sí  

Instituts planta baixa: Miquel Tortella / Ana Maria González Sí  

Instituts soterrani: Antònia Tugores / Ruben Tolosa Sí  

Altres: netejadores   

 

Annex II. Registre gràfic del simulacre 

   
El fum inunda el passadís de la 
planta baixa 

L’equip d’intervenció actuant en 
la zona del foc 

La cap d’emergència coordinant 
els equips 
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