
 

 

Instruccions generals d’actuació en cas d’emergència 
Actualització: març de 2020 

 

Normes de seguretat per evitar incendis 

 Manteniu els recintes nets i ordenats. L’acumulació de material combustible (papers, 
capses, etc.) afavoreix el desenvolupament d’un incendi. 

 Eviteu deixar màquines i llums en marxa, especialment els vespres i caps de setmana. 

 No empreu bases múltiples d’endoll en excés, poden sobrecarregar la instal·lació 
elèctrica i provocar curtcircuits i incendis. 

 Manipulau amb cura els productes inflamables i allunyeu-los de les 
fonts de calor. 

 No bloquegeu les vies i sortides d’emergència amb capses, mobles o 
qualsevol altre material. Tampoc no bloquegeu l’accés als mitjans 
d’emergència (extintors, mànegues d’aigua, etc.). 

 

Què heu de fer si us trobeu una emergència 

(foc o fum, accident amb ferits, vessament químic, un paquet sospitós, fuita de gas, etc.) 

1r. AVISAU immediatament els CONSERGES, per telèfon, o pitjant els polsadors 
d’emergència, o demanant a qualque persona present al lloc que avisi els conserges. 

2n. Indicau als conserges el lloc exacte de l’emergència i el tipus d’emergència. 

3r. Intentau combatre l’emergència amb els coneixements i els mitjans disponibles 
(extintors, etc.), sense arriscar-vos inútilment, i esperau l’arribada de reforços. 

 

Mitjans contra incendis 

a) Extintor de pols ABC: 

Serveix per a focs tipus A (de sòlids, com ara paper, fusta, etc.), tipus B (de 
líquids inflamables) i tipus C (de gasos, com ara propà, butà, etc.).  

També serveix per a focs on hi ha instal·lació elèctrica, però la pols pot 
espatllar les màquines properes. 

 

b) Extintor de diòxid de carboni (CO2): 

Adequat per a focs on hi ha instal·lació elèctrica (quadres elèctrics, sales 
d’ordinadors, etc.).  

És un gas que surt a – 70 ºC, mai no l’apliqueu sobre les persones!. 
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Com s’utilitza un extintor: 

 

Agafau l’extintor adequat i retirau l’anella. 

 

Apuntau a la base de les flames i feu un moviment 
suau de banda a banda per cobrir totes les flames. 

 

c) Mànigues d’aigua (boca d’incendi equipada, BIE): 

L’aigua és molt adequada per a focs sòlids, però no l’heu d’emprar si hi ha instal·lació 
elèctrica en marxa, us podríeu electrocutar. Tipus: 

— de 25 mm (rígida): la pot emprar una única persona, atès que 
no fa falta desplegar-la totalment.  

— de 45 mm: s’ha de desplegar totalment per utilitzar-la, i es 
necessiten dues persones entrenades. 

BIE de 45 mm 

Tipus de focs i agents extintors més adequats: 

Classe Combustible 
Aigua a 

raig 
Aigua 

polvoritzada Pols ABC CO2 
Pols especial 

o arena 

A Sòlids      

B Líquids inflamables      

C Gasos inflamables      

D 
Metalls en pols 
(sodi, potassi…)      

E Foc amb risc elèctric      

 

d) Centraleta d’incendis, detectors d’incendi i polsadors d’emergència:  

— Els detectors envien un senyal a la centraleta d’incendis, i un conserge 
anirà immediatament per comprovar si l’incendi és real. 

— Els polsadors també envien un senyal a la centraleta d’incendis quan 
algú els espitja, i un conserge anirà ràpidament per comprovar si 
l’emergència és real.  

— Si la centraleta d’incendis s’activa quan no hi ha conserges (vespres i 
caps de setmana), les alarmes de l’edifici sonen automàticament. 
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e) Sirenes d’alarma: serveixen per indicar a la gent que s’ha d’evacuar l’edifici.  

 

f) Senyalització: 

     
Vies d’evacuació Sortida 

d’emergència 
Sense sortida No empreu 

l’ascensor 
 

    
Extintor BIE Polsador Sirena 

 

Evacuació en cas d’emergència: 

 Si sentiu el senyal d’alarma de l’edifici de forma contínua, heu d’aturar el 
funcionament de les màquines i instal·lacions perilloses (aigua, gas, electricitat...), i 
sortir de l’edifici, sense córrer, seguint els senyals de sortida més pròxims. No 
empreu els ascensors. 

 No perdeu temps recollint objectes personals. Sortiu ràpidament, però sense córrer.  

 Quan sortiu de la sala, tancau la porta. 

 No torneu mai enrere per recollir les pertinences personals ni per cercar algú. 

 En presència de fum, respirau a través d’un mocador, si és possible humit. Si és 
necessari, avançau de genolls. 

 Si l’incendi us impedeix sortir, tanqueu-vos en una sala amb finestres. Si és possible, 
col·locau roba banyada davall la porta. Telefonau o feu senyals des de la finestra. 

 Aneu al punt de reunió més pròxim (Propileu o els aparcaments generals 1 o 2), i 
esperau fins que els responsables determinin la fi de l’emergència. 

 No heu de recollir el vostre vehicle, perquè es podrien col·lapsar les vies d’accés per a 
bombers i ambulàncies.  

 Col·laborau en tot moment amb el personal designat per 
a les emergències, i participau en els simulacres que 
s’organitzin al vostre edifici. 

 Si feu feina els vespres, caps de setmana o festius, 
emplenau el llibre de registre de la consergeria, per tenir 
constància de la vostra presència en cas d’emergència. 

 Localitzeu les sortides d'emergència de l'edifici. Guardeu els números de telèfon 
d'emergència de la UIB (consergeria i vigilant de seguretat). 


