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DEPARTAMENT D’INTERIOR 
SIMULACRE EVACUACIÓ EDIFICI PÇA. ESPANYA 
 
 
 
El 20/05/15, a les 12 hores, es va realitzar un simulacre a l’edifici de Plaça Espanya sense 
informar prèviament als treballadors per tal de valorar el grau d’implantació del Pla 
d’Autoprotecció.  
 
Els/les delegats/es de prevenció tant del personal administratiu i tècnic com del personal 
policial vam assistir com a observadors de les actuacions que es van portar a terme per 
tal de valorar el bon funcionament de la evacuació de l’edifici o de les possibles 
incidències que es poguessin produir i el resultat va ser el següent: 
 
 
1. Se simula que s’ha produït un incendi al soterrani 1 de l’edifici B; és a dir, a la 

comissaria de mossos, i que, en conseqüència, cal evacuar el personal de l’edifici.  
 
 
2. A les 12.06 h s’activa l’alarma i s’escolta clarament la senyal acústica al vestíbul de 

l’edifici de Plaça Espanya. S’evacua el personal de la CNP, MMEE i SCT amb les 
incidències següents: 

 
a) El personal de la 2a i 3a planta del Servei Català de Trànsit que es troba atenent el 

públic o a la seva taula actua correctament. L’alarma se sent bé i en principi hi ha 
dubtes sobre si cal utilitzar els ascensors. Es revisen les diferents zones per tal de 
comprovar que no quedi ningú als lavabos i s’evacua el personal, tot i que es 
comprova que els ascensors han continuat funcionant, que hi ha obstacles al 
passadís i que les portes no tanquen bé. 

 
b) A la 4a planta s’escolta el senyal acústic fluix, però s’evacua el personal, ja que 

aquesta planta es troba en un espai obert al vestíbul i, per tant, estan en condicions 
de sentir l’alarma. Es constata que no s’activen les cortines tallafoc. El personal 
baixa per l’escala per dirigir-se al punt de trobada, tot i que, com hem dit en el punt 
anterior, els ascensors continuen funcionant. 
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c) A la 5a i la 6a planta del SCT no s’escolta l’alarma i es procedeix a la evacuació del 

personal que hi treballa quan reben la trucada dels companys que han arribat al punt 
de trobada i s’adonen que aquests companys no han arribat. Aquest fet afecta els 
treballadors de la 7a planta ja que les persones responsables de la 6a planta són les 
encarregades de comprovar que surti aquest personal i no els poden avisar fins que 
reben l’avís dels/de les companys/es. Aquests/es responsables han de pujar, per 
tant, una planta, quan està totalment contraindicat que l’evacuació es faci en sentit 
contrari, de pujada, a més que pot haver també personal al menjador, als lavabos o 
a la terrassa de la 7a planta.  

 
d) Part del personal del SCT evacua per la porta principal d’accés al vestíbul del 

complex de plaça Espanya, 1, en comptes d’utilitzar la sortida d’emergència que 
limita amb la Gran Via de les Corts Catalanes. 

 
e) Com és habitual en els simulacres que organitza l’Administració per a l’evacuació del 

personal dels seus centres de treball, gairebé tothom coneix la data i l’hora de la 
seva realització, obviant així la premissa fonamental de tot simulacre, com és 
l’actuació adequada i eficaç davant d’una situació d’emergència sobtada, on la 
capacitat de reacció juga un paper bàsic. 

 
f) L’alarma per posar en marxa l’evacuació s’ha hagut d’activar manualment. 

 
 
En total, es triguen 18 minuts en evacuar els diferents edificis i arribar al punt de trobada, 
temps superior al previst per l’Administració (sobre els 13 minuts). 
 
Finalment, es produeix una mica de desorganització quan el personal torna al seu lloc de 
feina, ja que accedeixen al vestíbul algunes persones que venen a informar-se abans que 
els propis treballadors. 
 
Per tot l’exposat, CCOO demanem que es revisin les incidències observades en la 
implantació del Pla d’Autoprotecció. 
 
 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


