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Instruccions d’actuació per als equips d’emergències 

Cada edifici de la UIB té equips d’emergències propis per actuar ràpidament front a les 
possibles emergències. Els següents protocols descriuen les actuacions que han de seguir 
els distints equips d’emergència, així com l’actuació de persones que no tenen una funció 
específica durant l’emergència. S’inclouen les següents fitxes: 

 

Protocols d’actuació Pàgines Dirigida a: 

1. Instruccions generals per a tot el personal. 3-5 Tot el personal de la UIB i extern 

2.1. Equips d’emergències 6-7 

Tots els equips d’emergències de 
tots els edificis. 

2.2 Protocol general 8-9 

2.3. Protocol en cas d’incendi o explosió 10-15 

2.4. Protocol en cas d’accident amb ferits 16 

2.5. Protocol en cas de fortes tempestes, 
inundacions, vendavals i caps de fibló, nevades, 
terratrèmols. Confinament dins els edificis. 

17-18 

2.6. Protocol en cas de vessaments o fuites per 
avaries de les instal·lacions (conduccions 
d’aigua, gas, gasoil, etc.). 

19 

2.7. Protocol en cas d’agressió, vandalisme o 
disturbis. 19 

2.8. Protocol en cas d’avís de bomba 20 

2.9. Protocols en cas d’emergència als 
laboratoris: vessament químic, fuita de gasos 
tècnics, accident biològic, accident radioactiu. 

21-23 
Equips dels edificis Mateu Orfila, 
Guillem Colom, Cientificotècnic i 
Antoni M. Alcover. 

7. Fitxa d’informació per l’alumnat 24 Alumnat 

8. Instruccions per al personal de vigilància 25 Personal contractat de vigilància 
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1. Instruccions generals front a emergències, per a tot el personal. 

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). 
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2. Protocols d’actuació per als equips d’emergències. 

2.1. Equips d’emergències. 

Tots els edificis disposen d’equips d’emergències propis, integrats per personal propi: 

Equip de transmissions: 

Integrat pel personal de consergeria. Funcions bàsiques: 

  Comprovar si una emergència és real. 
  Fer les trucades internes (Cap d’emergències, equip d’intervenció, equip 

d’evacuació, equip sanitari) i externes (112), donant la informació necessària. 
  Telefonaran els membres de l’equip d’evacuació de la planta on ha començat 

l’emergència, perquè treguin la gent propera a la zona de perill i s’ubiquin a les vies 
d’evacuació, en previsió d’una possible evacuació general. 

  Activar les alarmes per iniciar l’evacuació total, quan ho digui el Cap d’emergències. 
  Col·laborar en el procés d’evacuació de l’edifici. 

Cap d’emergències: 

Format per personal amb càrrec directiu. Funcions bàsiques: 

  Assumir el comandament durant l’emergència i coordinar les actuacions dels 
distints equips d’emergències de l’edifici. 

  Declarar el tipus d’emergència en funció de la informació que li faciliti el cap 
d’intervenció. 

  Dur el registre d’evacuació de l’edifici. 
  Rebre i informar les Ajudes Exteriors quan arribin (bombers, ambulàncies, etc.). 
  Ordenar la fi de l’emergència quan sigui oportú. 
  Acabada l’emergència, elaborarà un informe conjuntament amb el Servei de 

Prevenció i el Cap d’intervenció sobre les causes i les mesures de prevenció. 

Cap d’intervenció i equip d’intervenció: 

Integrat per personal de l’edifici amb formació pràctica en extinció d’incendis, junt amb 
el personal de manteniment i de seguretat. Funcions bàsiques:  

  Valorar la situació en el lloc de l’emergència i comunicar-ho al Cap d’emergències. 
  Evacuar la gent de la zona de risc, i evitar que la gent evacuï per aquest lloc. 
  Intentaran controlar l’emergència (incendi, vessament químic, etc.) amb els mitjans 

disponibles i en funció dels seus coneixements, sense arriscar-se inútilment. 
  Tallaran les instal·lacions generals perilloses (gas, electricitat, aigua, etc.). 
  Bloquejaran els ascensors per evitar que la gent els empri durant l’evacuació. 
  Quan arribi els bombers, col·laboraran amb ells. 
  Mantindran informat el Cap d’emergències sobre l’evolució de l’emergència i les 

accions realitzades. 

 

Equip d’evacuació: 
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Format per personal designat de totes les zones de l’edifici, de forma que puguin 
comprovar en el mínim temps possible que tot l’edifici està evacuat. Funcions:  

  Quan sonin les alarmes, o quan els conserges els ho indiquin, faran sortir la gent de 
la zona que tenen assignada i revisaran sala per sala que no queda ningú. 

  Si una via d’evacuació està tancada o bloquejada pel fum, han de dirigir la gent cap 
a les vies alternatives, si n’hi ha. 

  Després de revisar la seva zona, aniran a la consergeria per avisar el Cap 
d’emergències que la seva zona està buida, o si queda algú que no pot sortir. 

  Dirigiran la gent cap al punt de trobada exterior (Propileu o els aparcaments generals 
1 o 2). 

  Ajudaran a sortir els minusvàlids i els ferits. 
  Evitaran que la gent entri dins l’edifici durant l’emergència. 

Equip sanitari: 

Format per la Unitat mèdica de la UIB i personal de l’edifici amb formació bàsica en 
primers auxilis. Funcions: 

  Prestar l’assistència de primers auxilis als ferits. 
  Ajudar a evacuar els ferits. 
  Col·laboraran amb l’ajuda exterior quan arribi (ambulàncies). 
  Duran el recompte dels ferits i dels trasllats a hospitals. 

Tots els membres dels equips d’emergències han de dur armilla reflectant per ser 
fàcilment localitzables i identificables. 

Gabinet de Crisis de la UIB: 

Per damunt de l’estructura d’equips d’emergències de cada edifici, existeix el Gabinet 
de Crisis de la UIB, que actua com a centre de coordinació de tota la UIB i dóna resposta 
a les grans emergències que es puguin produir. Està format pel vicerector de Planificació 
Estratègica, el Delegat del Rector, la Gerent, i representants del Servei de Patrimoni, del 
Servei de Prevenció i del Servei de Comunicació. 

Organigrama general d’emergències 

 

 

GABINET DE CRISIS DE LA UIB 

Ajudes exteriors 
(112) 

 

Primers Auxilis 
(Unitat mèdica) 

Cap d’emergències 
de l’edifici 

Equip d’intervenció  
de l’edifici 

Cap d’intervenció  
de l’edifici 

Equip d’evacuació  
de l’edifici 

Equip de transmissions 
(conserges) 
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2.2. Protocol general. 

Les emergències es podran detectar de les formes següents: 

 Detecció automàtica d’incendis: hi ha detectors i central d’incendis. Quan s’activi 
la centraleta, un conserge anirà immediatament a comprovar si l’incendi és real. 

  Detecció humana: si algú detecta una emergència (fum, accident amb ferits, 
vessament químic, etc.), ha d’avisar els conserges per alguna d’aquestes vies: 

— Per telèfon. 

— Anant a la consergeria o enviant algú mentre s’intenta controlar l’emergència 
(apagar el foc, treure la gent de la zona de risc, etc.). 

— Activant un polsador d’emergència, el qual activarà la centraleta d’incendis. En 
aquest cas, els conserges aniran a comprovar si l’emergència és real. 

  Comunicats oficials de Protecció Civil en cas de fenòmens naturals: temporals,... 

 

Alerta interior: confirmada l’emergència, els conserges avisaran el Cap d’emergències 
i l’equip d’intervenció, per iniciar les actuacions: 

 El Cap d’emergències valorarà la situació i coordinarà les actuacions; estarà en 
contacte permanent amb l’equip d’intervenció per conèixer l’evolució del sinistre. 

  L’equip d’intervenció traurà la gent de la zona de risc i acordonarà la zona, i després 
intentarà controlar l’emergència (apagar el foc, recollir el vessament químic, recollir 
materials en llocs de pas, controlar la fuita de gas, etc.). 

 

Alerta exterior: si no es pot controlar la situació amb els mitjans propis, el Cap 
d’emergències ordenarà als conserges que avisin les ajudes externes (bombers, 
ambulàncies, policia, etc., a través de l’112). No s’ha d’esperar a telefonar l’112, se’ls ha 
d’avisar immediatament davant del més mínim dubte sobre la capacitat per controlar el 
succés. Després d’avisar l’112, els conserges enviaran el vigilant de seguretat a l’entrada de 
Son Lledó per rebre les ajudes externes i acompanyar-les fins el lloc del sinistre. 

 

Comunicació externa de l’emergència 

Soc conserge de l’EDIFICI............................. de la UIB, Campus universitari. 

 

Tenim un:  INCENDI  /  VESSAMENT QUÍMIC  /  FERIT  / AVIS DE BOMBA ..... 

La situació actual és:   EMERGÈNCIA PARCIAL   /   EMERGÈNCIA TOTAL 

Els productes involucrats són:    GAS  /   PRODUCTES QUÍMICS   /  PAPER  / ....  

Accés:  un vigilant espera a l’accés per Son Lledó per rebre les ajudes externes. 
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Alarma (evacuació general): quan el Cap d’emergències ho consideri necessari, 
demanarà als conserges que activin les sirenes, per indicar a tots els ocupants que han 
de sortir de l’edifici. Quan sonin les alarmes, l’equip d’evacuació comprovarà sala per 
sala (despatxos, aules, banys, etc.) que no queda ningú a les zones assignades, i després 
aniran a la consergeria (centre de coordinació) per indicar al Cap d’emergències si la 
seva zona està buida. El Cap d’emergències durà un registre amb totes les zones 
evacuades. També demanarà a l’equip d’evacuació que dugui la gent cap al punt de reunió 
més proper (Propileu o pàrquings generals 1 i 2), abans que arribin les ajudes externes. El 
Cap d’emergències mantindrà informat el Gabinet de Crisis. 

Si heu d’evacuar persones amb discapacitat o ferits 

L’equip d’evacuació ajudarà a sortir als ferits i les persones amb discapacitat. 

Persones amb discapacitat visual o auditiva: 

  Formeu una filera amb elles i poseu-vos al front de la filera per dirigir l’evacuació. 
Demaneu a algú que es posi al final de la filera. 

  Durant el recorregut, informeu dels obstacles que us aneu trobant i dels moviments 
i maniobres que feu. 

Persones amb discapacitat motriu o ferits: 

  Si la persona pot caminar, acompanyeu-la fins la sortida més propera. 
  Si no pot caminar, traslladeu la persona aplicant un dels mètodes del dibuix. 
  Si heu de manipular una cadira de rodes, seguiu les indicacions del seu usuari. No 

agafeu la cadira per les parts mòbils. Si estau tot sols, traslladau la cadira fins al lloc 
més allunyat del perill, i avisau els conserges perquè us enviïn ajuda. 

  Durant els desplaçaments, consultau qualsevol maniobra i vigilau els obstacles. 

  

 

 

Recepció de les Ajudes Externes. Quan les ajudes externes arribin, el Cap 
d’emergències ha de sortir de l’edifici i informar-los sobre: 

  Les característiques i magnitud del sinistre, la seva ubicació i les vies per arribar-hi. 
  La perillositat de les zones pròximes al sinistre (a la consergeria hi ha una còpia del 

Pla d’Autoprotecció amb els plànols de l’edifici). 
  Si l’edifici està totalment evacuat, si hi ha persones atrapades o ferides dins l’edifici, 

o si queden zones sense revisar. 
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2.3. Protocol en cas d’incendi o explosió. 

 

En horari de matí (8h a 15h): 

  Personal de la zona afectada: si algú veu fum o flames, ha 
d’avisar immediatament els conserges. Després, traurà la gent 
de la zona i intentarà apagar l’incendi amb un extintor, sense 
arriscar-se. Quan arribi l’equip d’intervenció, es retirarà. 

 

Conserges: 

  Quan la centraleta d’incendis s’activi, heu d’anar immediatament a comprovar si 
l’emergència és real. Si surt fum per davall d’una porta, o si la porta és molt calenta, 
no l’heu d’obrir. Teniu entre 3 i 5 minuts (depenent de l’edifici) per comprovar si el 
foc és real; passat el temps, les alarmes botaran automàticament. 

  Si és una falsa alarma, rearmau la centraleta. Si el foc és real però poc important 
(per exemple a una paperera), apagau-lo i rearmau la centraleta. Si l’incendi és 
important, avisau immediatament l’equip d’intervenció i el Cap d’emergències, i 
indicau-los clarament el lloc de l’incendi. 

  Avisau l’equip d’evacuació de la planta on ha començat l’incendi, perquè treguin la 
gent de la zona i s’ubiquin a les vies d’evacuació, en previsió d’una possible evacuació 
general. 

  Activau les alarmes quan ho ordeni el Cap d’emergències. Quan l’equip d’evacuació 
arribi a consergeria per avisar que la seva zona està buida, ajudeu al Cap 
d’emergències a emplenar el registre d’evacuació. 

  Ajudau a revisar les zones que no es tingui constància que estiguin evacuades. 
  Quan el Cap d’emergències ho ordeni, telefonau a l’112 per sol·licitar ajuda exterior 

(bombers, ambulàncies,...). Després, avisau els vigilants de seguretat perquè vagin a 
l’entrada del Campus per Son Lledó, per rebre les ajudes externes i dirigir-les cap a 
l’edifici (recordau que el caminal Illa den Colom està tancat amb pilons, és important 
que aviseu el vigilant de seguretat perquè obri el pas). 

  Guardau la llista de telèfons d’emergència i el pla d’autoprotecció amb els plànols 
de l’edifici en un lloc ben visible. 

IMPORTANT: en el cas que no trobeu els Caps d’emergències, activau les alarmes si 
considerau que l’incendi és important, i feu les trucades per demanar ajuda exterior (112, 
Manteniment, empresa de vigilància, metgesses del Campus, etc.). 

 

Cap d’emergències: 

  Quan els conserges us avisin que hi ha un incendi, aneu immediatament a la 
consergeria (centre de control) i feu-vos càrrec del comandament de l’emergència, 
donant les ordres necessàries en cada moment i coordinant les actuacions dels 
equips d’emergència (equips d’intervenció, d’evacuació, transmissions i sanitari). 
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  Manteniu contacte amb l’equip d’intervenció per conèixer com evoluciona l’incendi. 
  Quan ho considereu necessari, ordenau als conserges que facin els avisos necessaris: 

112, Unitat mèdica, servei de manteniment, vigilants, tècnic de prevenció, etc. 
  Ordenau que s’evacuï la zona afectada. Si l’incendi augmenta, ordenau als conserges 

que activin les alarmes per evacuar tot l’edifici. 
  L’equip d’evacuació anirà a consergeria per avisar que la seva zona està buida. El Cap 

d’emergències durà un registre de les zones de l’edifici que estan evacuades. Si hi ha 
qualque zona que no s’ha revisat, enviau algú a revisar-la, sempre i quan no hi hagi risc; 
si és perillós, informau els bombers quan arribin i ells faran aquesta revisió. 

  Enviau membres de l’equip d’evacuació a totes les sortides de l’edifici per evitar que 
entri gent durant l’emergència. 

  Quan arribin les ajudes externes, heu de sortir de l’edifici i els explicareu: 

— la ubicació exacta de l’incendi, les vies per arribar-hi i els materials i instal·lacions 
involucrades (productes químics, magatzems, etc.). 

— si l’edifici està evacuat, si queda algú atrapat o ferit dins l’edifici o si queden zones 
sense revisar. 

— les actuacions realitzades per l’equip d’intervenció: tall de llum, gas, etc. 

  Informau el Gabinet de Crisis (vicerector de Planificació) i el Servei de Prevenció. 

 

Cap d’intervenció i equip d’intervenció: 

Quan els conserges us avisin, anireu immediatament al lloc de l’incendi amb els equips de 
protecció disponibles (a la consergeria hi ha un armari amb equips de protecció per a 
emergències, us heu de familiaritzar amb aquest material). És possible que els conserges 
no tinguin temps de telefonar a tot l’equip d’intervenció, per tant, si sentiu les alarmes de 
l’edifici, aneu a la consergeria i us indicaran el lloc de l’incendi. 

  Heu de treure la gent de la zona de l’incendi. Evitau que la gent passi per la zona de 
risc, posant algú o qualque element que eviti el pas de persones (bancs, cinta de 
senyalització, etc.). 

  Valorau la magnitud de l’incendi, la presència d’altres riscs (productes químics, gas, 
instal·lació elèctrica, etc.) i l’existència de ferits. Comunicau aquestes dades al Cap 
d’emergències (el qual estarà a la consergeria). 

  Intentau combatre l’incendi, sense arriscar-vos inútilment, mentre arriben les ajudes 
exteriors. Utilitzeu els extintors portàtils. Si no hi ha risc elèctric ni productes químics, 
podeu utilitzar les mànigues d’aigua (BIE). Si no podeu controlar l’incendi, demaneu al 
Cap d’emergències l’evacuació general de l’edifici i l’avís a l’112. 

  Bloquejau els ascensors per evitar que ningú no els utilitzi durant l’evacuació.  
  El personal de manteniment desconnectarà les instal·lacions perilloses: gas, 

instal·lació elèctrica, aigua, etc. 
  Manteniu informat el Cap d’emergències sobre l’evolució de l’incendi i les accions que 

heu fet (talls elèctric, de gas, etc.) perquè el Cap pugui prendre les decisions adequades 
i pugui informar els bombers. 
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Equip d’evacuació: 

  Quan comenci una emergència, els conserges avisaran per telèfon els membres de 
l’equip d’evacuació de les zones properes, perquè s’ubiquin a les vies d’evacuació, en 
previsió d’una possible evacuació general. 

  Si sentiu les alarmes de l’edifici de forma contínua, comunicau a la gent que han de 
sortir de l’edifici, i indiqueu-los la ruta d’evacuació i la sortida més pròxima. Si trobau 
qualque via o porta tancada o bloquejada per l’incendi, cercau vies alternatives. És 
important que conegueu totes les sortides disponibles. 

  Comprovau sala per sala que no queda ningú a la zona que teniu assignada (incloent 
despatxos, aules, banys, etc.), i tancau la porta després de revisar cada sala. Després, 
aneu a la consergeria per notificar al Cap d’emergències que la vostra zona està buida, 
o si ha quedat algú atrapat. 

  Si durant la revisió us trobau un ferit lleu o un discapacitat, ajudeu-lo a sortir. Si trobeu 
un ferit greu o un discapacitat en cadira de rodes, demaneu-li que esperi, acabau de 
completar la revisió de la vostra zona i avisau immediatament el Cap d’emergències, el 
qual enviarà l’equip sanitari i els bombers. 

  Aneu a la porta de sortida que us indiqui el Cap d’emergències i eviteu que entri algú. 
  Quan el Cap d’emergències ho indiqui, dirigiu la gent cap al punt de reunió exterior 

més pròxim (Propileu o els aparcaments generals 1 o 2). 

 

Equip sanitari 

 Prepareu el material sanitari disponible i aneu immediatament a consergeria. Seguiu 
les instruccions del Cap d’emergències. 

 Abans d’entrar en la zona de risc (incendi, vessament químic, etc.), demaneu a l’equip 
d’intervenció si hi ha perill. No entreu si no sabeu si hi ha perill per a vosaltres. 

 Donau l’assistència als ferits, d’acord amb els vostres coneixements. En cas de dubte, 
esperarau l’arribada de la Unitat mèdica o de les ambulàncies. 

 Ajudau a evacuar els ferits a l’exterior, tenint cura de no provocar més lesions als ferits. 
En cas de dubte, és millor esperar que arribi la Unitat mèdica o les ambulàncies.  

 Heu de dur els controls següents per escrit: 

— Registre de les víctimes ateses. 

— Registre de les víctimes evacuades i centres hospitalaris on són ateses. 

 Informau el Cap d’emergències sobre aquests registres i les possibles variacions. 
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En cas d’incendi en horari d’horabaixa (15h a 22h): 

La majoria del PAS fa feina al matí, i és habitual que els horabaixes només hi hagi un 
conserge. Per tant, totes les actuacions les han de dur a terme els conserges: 

  Quan la centraleta d’incendis s’activi, el conserge anirà immediatament a comprovar 
si l’incendi és real. Si és real i no el pot controlar: 

1r. Telefonarà l’112.  

2n. Activarà les alarmes de l’edifici. Si hi ha altre treballadors, els demanarà que revisin 
sala per sala per comprovar que tothom ha sortit. El conserge durà un registre de les 
zones revisades, per informar els bombers. 

3r. Intentarà controlar l’incendi amb extintors manuals, sense arriscar-se. 

Nota: La centraleta d’incendis fa una telefonada automàtica al vigilant de seguretat, 
el qual anirà a l’edifici i col·laborarà en les tasques d’evacuació i d’extinció. 

  Atendrà i col·laborarà amb les ajudes externes quan arribin (bombers, etc.). 
  Informarà el Servei de Prevenció. 

 

En cas d’incendi durant els vespres i festius: 

La centraleta d’incendis fa una telefonada automàtica al vigilant del Campus (disponible 
les 24 hores). El vigilant anirà immediatament a comprovar si l’incendi és real. Si ho és: 

1r.  avisarà els bombers (112). 

2n.  activarà les alarmes i evacuarà les persones que puguin estar dins l’edifici (per a 
això, comprovarà el llibre de visites, que ha de signar qualsevol treballador quan entra 
i surt de l’edifici els vespres, caps de setmana i festius). 

3r.  Intentarà combatre l’ incendi, amb els mitjans disponibles, sense arriscar-se. 
4t.  Informarà el servei de manteniment i al vicerector de Planificació. 
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Incendi en horari de matí (8h – 15h) 
 

 
 
CODI DE COLORS (per a tots els esquemes d’actuació): 
 
 
 
 

 
 
 

  

Activació automàtica 
de la centraleta incendis 
amb detector o polsador 
 

Persona que descobreix l’incendi: 
 1r. Avisa els conserges. 
 2n. Evacua la gent del lloc de l’incendi. 
 3r. Intenta controlar el foc. 

Centre de Coordinació 
(conserges) 

 

comprovar si és real 

Incendi real Falsa alarma 

Rearmar centraleta Telefonar a: 

Cap d’emergències: 
- valora nivell d’emergència 
- organitza els equips. 
- està en contacte permanent 
amb l’equip d’intervenció. 
 

Equip intervenció: 
- intentar apagar l’incendi 
- evitar pas de gent pel foc 
- bloqueja ascensors 
- tall elèctric, gas, gasoil. 
 

El foc NO es 
pot controlar 

Foc 
controlat 

BOMBERS 

(112) 
 

ACTIVAR ALARMES 
(conserges) 

 

Rearmar centraleta. 
Notificar al S.Prevenció 

Equip d’evacuació: 
- revisa si queda algú a la seva zona 
- notifica al Cap d’emergències 
 

- ordena l’evacuació 
- du el registre d’evacuació 
- informa els bombers quan 
arriben. 

Conserge envia el 
vigilant a rebre els 

bombers 

Conserges Cap d’emergències Equip d’intervenció Equip d’evacuació 
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Incendi en horari d’horabaixa (15h – 22h) 

 
 

Incendi en horari de vespre, caps de setmana i festius 

 
 

Activació automàtica 
de la centraleta incendis 
amb detector o polsador 
 

Persona que descobreix l’incendi: 
 1r. Avisa els conserges. 
 2n. Evacua la gent del lloc de l’incendi. 
 3r. Intenta controlar el foc (1ª intervenció) 

Centre de Coordinació 
(conserges) 

 

comprovar si és real 

Incendi real Falsa alarma 

Rearmar centraleta 

Foc controlat 

1r. ACTIVA ALARMES 
de l’edifici 

3r. Intenta apagar l’incendi 
- evitar pas de gent pel foc 
- bloquejar ascensors 

2n. Telefona a 
BOMBERS 

(112) 
 

Rearmar central. 
Notificar a Serv. Prevenció 

i al Cap d’emergències 

Revisar si queda algú 
dins l’edifici  
(demanar ajuda a vigilant 
i personal present) 
 

Informar els bombers 
quan arribin. 

El vigilant comprova si és real 

Telefonada automàtica al 
vigilant de seguretat (patrulla) 

Incendi real Falsa alarma 

Rearma centraleta Incendi petit: apaga foc i 
rearma la central. 

Notifica al S. Prevenció 
 

Incendi important 
Accions per aquest ordre: 

 

3r. Intenta apagar l’incendi 2n. Avisa els 
BOMBERS (112) 

1r. ACTIVA ALARMES 

Activació automàtica 
de la centraleta incendis 
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2.4. Protocol en cas d’accident amb ferits. 

Aquest protocol s’aplicarà en cas d’accident que provoqui ferits (caigudes, talls, 
intoxicacions, accidents als voltants de l’edifici, etc.), tant del personal com l’alumnat. 

   

Caigudes Accidents al laboratori Accidents de trànsit al Campus 

 

1r. Les persones que presenciïn l’accident han d’avisar immediatament els conserges. 
 
2n. Els conserges telefonaran a la Unitat Mèdica (ext. 3461) (horari de la Unitat Mèdica), 
i seguiran les seves instruccions. 

 
3r. Si la Unitat Mèdica no està disponible: 
 
 Ferit lleu: se li demanarà que vagi al centre hospitalari. 
 Ferit greu: els conserges telefonaran a l’112. 

 
4t. Si l’accident també ha provocat un incendi o danys materials en les instal·lacions que 
puguin generar nous accidents (objectes en zones de pas, vessament químic, fuita de gas, 
etc.), els conserges iniciaran el protocol corresponent (vegeu l’índex de protocols). 

 
5è. Si els ferits són personal de la UIB, el Servei de Prevenció investigarà les causes de 
l’accident i determinarà les mesures de prevenció adients perquè no es torni a produir. 
 

 

Avisau els conserges 

Accident amb ferits 
  

Els conserges telefonen a la Unitat Mèdica 
i segueixen les seves instruccions 

Fora de l’horari d’atenció mèdica:  

QR horari mèdic 

Ferit lleu: demanau-li que 
vagi al centre hospitalari 

  

Ferit greu: els conserges 
telefonen a l’112 

  

https://prevencio.uib.cat/Especialitats/VigilanciaSalut/
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2.5. Protocol en cas de fortes tempestes, inundacions, vendavals i caps de 
fibló, nevades, terratrèmols. Confinament dins els edificis. 

   
Cap de fibló Nevada al Campus Inundació per pluges 

 

 Si l’112 emet un avís de nivell taronja o vermell que pugui afectar a la UIB, el Gabinet 
de crisis es reunirà i seguirà les indicacions de les Autoritats (112). El president (vicerector 
de Planificació) coordinarà les actuacions a nivell de tota la UIB (Servei de Patrimoni, servei 
de manteniment, servei de vigilància) i transmetrà les instruccions oportunes a les 
consergeries de tots els edificis. 

 Quan ho consideri necessari, el vicerector de Planificació enviarà un avís a les 
consergeries, per telèfon i correu electrònic, ordenant el confinament dins dels edificis. 
Enviarà avisos a tota la comunitat universitària a través de la web i les xarxes socials.  

 Els conserges avisaran immediatament el Cap d’emergències i l’equip d’intervenció. 

 El Cap d’emergències de cada edifici: 

— Enviarà l’equip d’evacuació a les sortides de l’edifici per informar la gent que no 
convé sortir durant l’emergència. 

— Dirigirà la gent cap a zones segures de l’edifici, lluny de portes, finestres, vidrieres o 
d’altres elements que puguin causar danys. En cap cas es durà la gent als soterranis. La 
gent quedarà confinada dins l’edifici fins que passi el risc. 

— Informarà el públic amb l’objecte de controlar situacions de nervis o pànic, donant 
instruccions clares i concises de forma verbal i a través de cartells. 

— Coordinarà i donarà les instruccions oportunes als equips d’emergències.  

 L’equip d’intervenció de cada edifici:  

— Tancarà totes les finestres i portes, i els sistemes de ventilació i climatització. 

— Comprovarà i assegurarà el mobiliari i elements que es puguin trencar o sortir volant 
pel vent (portes, finestres, marquesines, antenes, rètols, etc.). 

— Tallarà les instal·lacions perilloses (gas, electricitat, etc.) quan sigui necessari, per 
exemple en cas d’inundació. 

— Valorarà els danys, revisant l’edifici i les instal·lacions. 

 El Gabinet de Crisis coordinarà les actuacions a nivell general, encomanant a la Unitat 
tècnica del Servei de Patrimoni i al servei de manteniment les següents tasques:  
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— Assegurar els elements que puguin ser perillosos en cas de ventades (marquesines, 
baranes portàtils, etc.). 

— Tallar les instal·lacions del Campus que siguin perilloses (gas, electricitat, aigua). 

— Controlar les inundacions dels espais oberts. 

— En cas de nevades i gelades, s’eliminaran els cúmuls de gel o neu, i si és necessari 
aplicaran sal a les vies de circulació de persones i de vehicles afectades. 

— Una vegada finalitzada la situació d’emergència, es valoraran els danys. 

 En funció de les previsions climatològiques i les indicacions de les Autoritats, el Gabinet 
de Crisis anul·larà les activitats i ordenarà que es tanquin els centres. 

 En cas de terratrèmol, la gent s’ha de col·locar a prop d’un element resistent (marc 
d’una porta, columna, mur de càrrega). Manteniu la calma, només durarà uns segons. 
Quan hagi acabat, encara que hagi estat lleu, els conserges avisaran l’equip d’intervenció 
perquè revisi si s’han produït desperfectes a l’edifici o les instal·lacions. Si s’han produït 
desperfectes importants, els conserges avisaran l’112 i activaran les alarmes, i l’equip 
d’evacuació comprovarà que no queda ningú dins l’edifici, sempre i quan no hi hagi perill. 
El cap d’emergències coordinarà les actuacions. 

 

 
 

 

  

Gabinet de crisi 
de la UIB 

 

Instruccions per a 
tots els edificis 

(Caps d’emergències) 

Equips d’evacuació: 
Anar a sortides i 
recomanar al públic 
que no surtin. 

Equips d’intervenció: 
 avaluar danys. 
 assegurar finestres, 
portes, rètols... 
 tallar instal·lacions. 

Servei de Manteniment 
actuacions generals al Campus:  
 valorar els danys. 
 tall d’instal·lacions perilloses. 
 controlar inundacions. 
 assegurar mobiliari i 
estructures perilloses. 
 retirar neu i gel. 
 

Ajuda exterior 
(112) 
(112) 

Anular activitats i 
tancar els centres 
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2.6. Protocol en cas de vessaments o fuites per avaries de les instal·lacions 
(conduccions d’aigua, gas, gasoil, etc.). 

   
Fuita de gas Vessament de gasoil Inundació per pluges 

Si es produeix un vessament de gasoil o altres líquids tòxics o inflamables, fuites de gas o 
inundacions d’aigua per avaries a les instal·lacions, els conserges avisaran l’equip 
d’intervenció (servei de manteniment), que actuarà seguint aquest ordre: 

1r. Tallarà la clau de pas de les instal·lacions (aigua, gas, gasoil, etc.). 

2n. Si és un líquid o gas inflamable, es tallarà el corrent elèctric de la zona. 

3r. Ventilarà bé la sala, obrint portes i finestres. 

4t. Recollirà el vessament amb un absorbent ignífug, tipus arena o vermiculita, utilitzant 
els equips de protecció adients (guants i màscara amb filtre adequat). 

5è. Dipositarà el residu contaminat en un bidó tancat hermèticament, per a la seva retirada 
com a residu tòxic i perillós (a través d’empresa autoritzada). 

6è. Si no poden controlar l’emergència, els conserges avisaran l’112. 

 

2.7. Protocol en cas d’agressió, vandalisme o disturbis. 

Manteniu la calma en tot moment, intentant manejar la tensió. 
Mai no heu de respondre a les agressions verbals o físiques, ni 
desafiar, ni agredir. Guardeu el número de telèfon del vigilant de 
seguretat i dels conserges en el vostre mòbil. 

1r. Manteniu sempre una distància de seguretat. Deixau xerrar l’agressor, amb l’objecte 
que alliberi tensió emocional i expliqui els seus sentiments, dubtes i expectatives no 
complides. Escoltau de forma activa, és a dir, demostrant que enteneu el que diu (“se com 
et sents”, “t’entenc”), encara que no estigueu d’acord amb el que diu. No lleveu 
importància a la queixa, ni mostreu desinterès ni menyspreu. Intentau trobar una solució 
amistosa, però sense prometre res que no pugueu complir. 

2n. Si l’agressor es posa violent, fugiu de la sala i aviseu els companys o els conserges, 
perquè telefonin el vigilant de seguretat. No us arrisqueu. 

3r. El vigilant de seguretat es farà càrrec de la situació, i si no la pot controlar, avisarà l’112 
i es deixarà que actuïn la policia. 

4t. Els conserges avisaran el Cap d’emergències, perquè coordini les actuacions i atengui 
la policia quan arribi. Si cal, participaran els equips d’intervenció i d’evacuació. 

5è. Informeu el Servei de Prevenció i el vicerector de Planificació. 
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2.8. Protocol en cas d’amenaça de bomba o atac terrorista. 

Quan els conserges rebin la trucada, intentaran obtenir la màxima 
informació possible. 
— hora prevista de l’explosió.  
— lloc on està col·locat l’artefacte. 
— qui ho reivindica. 
— anotaran qualsevol detall: sexe, idioma, accent, renou de fons, etc. 

Després informaran el Cap d’emergències, el qual telefonarà a la Policia Nacional i 
seguirà les seves instruccions. En cap cas es manipularà l’objecte sospitós. Els conserges 
activaran les alarmes per iniciar l’evacuació general, i l’equip d’evacuació revisarà sala 
per sala que no queda ningú. El Cap d’emergències durà el registre de les zones 
evacuades. L’equip d’intervenció acordonarà la zona de risc, si es coneix. 

 
 

 

2.9. Protocols en cas d’emergència als laboratoris. 

 

Mitjans de protecció dels laboratoris 

 Dutxa i rentaülls d’emergència: han d’estar a menys de 15 metres o de 
8 segons de qualsevol punt del laboratori, han de ser fàcilment 
accessibles i estar senyalitzats.  

 Manta ignífuga: per apagar petits focs i per protegir un accidentat. 

 Material per a vessaments químics: hi ha d’haver vermiculita (absorbent inert) i/o 
neutralitzadors específics, així com EPI (guants, màscara amb filtres, bata, etc.). 

 

Vessament químic (grans volums) 

La persona que detecti el vessament farà sortir la gent del laboratori i avisarà 
immediatament els conserges. Els conserges avisaran l’equip d’intervenció, el Cap 
d’emergències i el Servei de Prevenció. 

 

Avisar els conserges, 
que telefonaran a: 

 

Policia Nacional 
(091) 

Cap d’emergències: 
- telefona i rep a Policia 
- ordena l’evacuació 

Equip intervenció: 
acordona zona de risc 
 

Equip d’evacuació: 
revisa si queda algú a la seva zona i 
ho notifica al Cap d’emergències 
 

ACTIVAR ALARMES 
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Equip d’intervenció: 

 Agafau el materials de seguretat de l’armari d’intervenció. Als edificis 
Mateu Orfila, Guillem Colom, Cientificotècnic i Antoni M. Alcover, els 
armaris contenen vestit químic, botes, guants impermeables, ulleres de 
seguretat, màscara amb filtres, vermiculita (absorbent universal) i kit de 
neutralització d’àcids, bases i inflamables. 

 Comprovau que no queda ningú dins el laboratori i acordonau la 
zona per evitar que ningú passi per la zona de risc. 

 Abans d’actuar, consultau les fitxes de seguretat química dels productes vessats, per 
saber si són tòxics, corrosius o inflamables, i les reaccions químiques es poden produir. 

 Si s’han vessat productes inflamables, tallau el subministrament elèctric i de gas. 

 Ventilau la zona, obrint les finestres i engegant les vitrines i la ventilació general.  

IMPORTANT: NO entreu dins la sala si no sabeu si hi ha prou oxigen o si no teniu 
màscares amb filtres adequats. Recordau que la màscara no aporta oxigen. En cas de 
dubte, esperau l’arribada dels bombers. Si hi entrau amb màscara, assegurau-vos que 
hi ha algú afora amb contacte visual perquè us pugui ajudar si és necessari. 

 Retirau els recipients de productes químics que hi hagi a prop del vessament per evitar 
reaccions químiques. 

 Emprant els equips de protecció (EPI) adients, envoltau el vessament amb vermiculita 
o neutralitzadors comercials, recolliu el residu amb pala i dipositau-lo en un contenidor de 
residus adequat. Després netejau les superfícies contaminades amb aigua i sabó. 

 Si el vessament és de grans proporcions o si existeix la possibilitat de reaccions 
químiques incontrolables o explosions, avisau l’112. 

 Si hi ha ferits, traieu-los de la sala contaminada i avisau la Unitat mèdica (ext. 3461, de 
8,00 a 17,30 h; fora d’aquest horari, avisau l’112). 

 L’equip d’intervenció mantindrà informat el Cap d’emergències, perquè pugui prendre 
les decisions adequades (ordenar que s’evacuï la zona o tot l’edifici, avisos externs, etc.). 

 

Conserges 

Cap d’emergències 
 coordinar equips 

Equip intervenció: 
 evacuar gent del laboratori. 
 avaluar risc dels productes. 
 tall elèctric i de gas. 
 ventilar zona. 
 recollir vessament emprant EPI, 
guardar residu i descontaminar. 

Vessament químic gros: 
Investigadors avisen 
evacuar gent del lab. 

Ajuda exterior 
(112) 
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Fuita de gasos tècnics (nitrogen, argó, hidrogen, etc.) 

Equip d’intervenció:  

  Comprovarà que no queda ningú dins el laboratori i acordonarà la zona. Si la fuita és 
d’un gas inflamable (hidrogen, acetilè, etc.) tallarà el corrent elèctric. 

IMPORTANT: el Servei de Prevenció té un equip de mesura d’oxigen i explosímetre. 
No s’ha d’entrar en el laboratori fins que no hagi comprovat que la concentració de gas 
inflamable i/o d’oxigen en aire és segura. Si és segura, es podrà entrar i s’obriran les 
finestres i vitrines per ventilar. 

 Tancau l’aixeta de la botella de gas. Si no es pot, traslladau la botella amb un carro 
adequat a una zona exterior segura (no transitada), seguint la ruta més curta i segura 
(sense persones, i lliure de flames i fonts d’ignició). Es deixarà que es buidi a l’exterior. 

 Si la fuita és d’una instal·lació fixa de gas (casetes de gasos exteriors), tallau la clau de 
pas general i cercau la fuita amb una mescla d’aigua i sabó. 

 Si es produeix un incendi al laboratori, si és possible, heu de treure les botelles de gasos 
a l’exterior i refredar-les amb aigua.  

 En cas de flama a la boca de la botella: 

— Intentau tancar l’aixeta de la botella. Si no podeu, evitau que 
les flames arribin als materials combustibles. Transportau la 
botella a una àrea aïllada i ventilada. Intentau apagar el foc amb 
un extintor i refredau la botella amb aigua. 

— Si no podeu treure la botella, avisau l’112, evacuau la gent del laboratori i intentau 
refredar la botella amb aigua, sense arriscar-vos. 

Cap d’emergències: segons la informació que rebi de l’equip d’intervenció, ordenarà 
l’evacuació de la zona o l’evacuació general, i els avisos a l’112, Unitat mèdica, etc. 

 

Accidents al laboratori 

Esquitxades químiques a la roba o la pell: anau ràpidament a la dutxa d’emergència i 
llevau-vos la roba contaminada sota la dutxa: 

  
Esquitxades químiques als ulls: anau ràpidament al rentaüll 
d’emergència i rentau l’ull durant 5 minuts. Forçau l’obertura 
de l’ull per assegurar la neteja dins les parpelles. 
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Si la roba es cala foc: rodau pel terra o usau una manta ignífuga. Després, refredau la 
part cremada. 

Mareig o pèrdua de coneixement: traslladau la persona a un lloc ventilat, amollau-li la 
roba i tombau-la de costat. Avisau els conserges i la Unitat mèdica. No li subministreu 
aliments ni begudes, ni li provoqueu el vòmit. Esperau l’arribada del personal sanitari. 

Intoxicació química: el pacient ha de rebre atenció mèdica immediata; heu de dur 
l’etiqueta del producte al metge. No provoqueu el vòmit. 

Electrocució: abans de tocar la víctima, tallau l’alimentació elèctrica de l’aparell que ha 
causat l’electrocució. Avisau els conserges i la Unitat mèdica. No li doneu begudes. 

Cremades tèrmiques: rentau la zona cremada amb molta aigua freda. No retireu la roba 
aferrada a la pell. Si la cremada és lleu, podeu aplicar-hi una pomada. Si la cremada és 
important, no apliqueu pomada ni desinfectants sobre la pell ni esclateu les butllofes. 
Tapau la part cremada amb un apòsit o roba neta. 

En tots els casos anteriors, anau a la Unitat mèdica (ext. 3461, horari de 8,00 a 17,30h; 
fora d’aquest horari, telefoneu l’112) i informau el vostre superior. 

 

Accident biològic 

 Vessament de cultius, sang o altres fluïts biològics: l’investigador que hagi 
provocat el vessament s’ha de posar guants impermeables, ulleres de 
seguretat, bata i mascareta P3, i posar una solució fresca de lleixiu a l’1 % de 
clor actiu sobre el vessament. Deixarà actuar 20 minuts i recollirà amb paper 
absorbent. Finalment, netejarà amb aigua i sabó. 

 En cas d’accident personal: 

— Punxada o tall amb material contaminat: forçau la sortida de sang, rentau la ferida 
amb aigua i sabó i desinfectau amb povidona iodada. Aneu a la Unitat mèdica. 

— Esquitada sobre la pell o ulls: netejau amb aigua. Aneu a la Unitat Mèdica 

 

Accident radioactiu 

 Vessament radioactiu: l’investigador que hagi provocat el vessament ha 
de treure la gent del laboratori i avisar immediatament la Supervisora de la 
Instal·lació Radioactiva de la UIB. 

 Contacte: netejau la zona afectada (pell, ulls, etc.) amb abundant aigua. Lleveu-vos 
la roba contaminada. Després, informau immediatament la Supervisora de la 
Instal·lació Radioactiva i seguiu les seves instruccions. Aneu a la Unitat mèdica. 

*Supervisora de la instal·lació radioactiva de la UIB: Trinidad García Barceló. Serveis 
Cientificotècnics. Ext. 9500. Adreça electrònica: <trinidad.garcia@uib.es>. 

  

mailto:trinidad.garcia@uib.es
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3. Instruccions d’emergències per a l’alumnat 

Què heu de fer si descobriu una emergència (foc o fum, un accident, un paquet sospitós, 
fuites de gas, explosions, etc.)? 

 Avisau immediatament a consergeria, i explicau què passa i on.  

 
Què heu de fer si sentiu el senyal d’alarma de l’edifici de forma contínua? 

 Abandoneu l’edifici ràpidament però ordenadament, sense córrer, seguint les 
senyalitzacions de sortida més pròximes i les indicacions del personal de la UIB. 

 Si estau fent pràctiques de laboratori, atureu els aparells que estiguin en marxa abans 
de sortir. Seguiu les instruccions del professorat. 

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

 En el cas d’un incendi que emeti gasos tòxics, evacuau la zona en direcció oposada a la 
del núvol de gas. 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 de l’edifici, aneu a una sala amb finestres exteriors. 
Tancau la porta i col·locau roba banyada davall la porta. Feu senyals des de la finestra o 
telefonau des de l’interior. 

 Aneu al punt de reunió més pròxim (Propileu o els aparcaments generals 1 o 2). Esperau 
fins que els responsables de la UIB determinin el final de l’emergència. 

 En cap cas no podeu anar a l’aparcament per recollir el vostre vehicle, ja que es podrien 
col·lapsar les vies d’accés per a bombers i ambulàncies. 

 Col·laborau en tot moment amb el personal designat a l’emergència. 
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4. Instruccions d’emergències per al personal de vigilància 

Quan s’activen les alarmes d’un edifici, la centraleta d’incendis fa una telefonada 
automàtica al telèfon mòbil del vigilant (patrulla).  

Si rep l’avís de la centraleta durant el dia, el vigilant anirà a l’edifici en qüestió i es posarà 
a disposició del Cap d’emergències i dels conserges per ajudar en el que sigui necessari 
(extinció, evacuació, primers auxilis). Si els conserges avisen l’112, el vigilant anirà amb el 
cotxe a l’entrada del campus per Son Lledó, per rebre les ajudes externes (bombers, 
ambulàncies,...) i dirigir-les cap a l’edifici. 

Si rep l’avís de la centraleta durant els vespres o festius, el vigilant anirà immediatament 
a comprovar si l’emergència és real. Si veu que surt fum per davall la porta, o si la porta és 
molt calenta, no l’ha d’obrir.  

Si l’incendi és petit, l’apagarà i rearmarà la centraleta d’incendis. Si l’incendi és gran: 

1r. Avisarà els bombers: 112. 

2n. Activarà les alarmes  de l’edifici i evacuarà les persones que puguin estar dins l’edifici 
(per a això comprovarà el llibre de visites, si n’hi ha). 

3r. Intentarà apagar l’incendi amb els mitjans disponibles, sense arriscar-se inútilment, 
mentre espera l’arribada d’ajuda exterior. 

4t. Donar assistència als ferits, si n’hi ha, però no ha de fer res que no estigui a l’abast dels 
seus coneixements. Si cal, demanarà una ambulància (112) i esperarà que arribi. 

5è. Col·laborar amb els bombers o altres serveis externs quan arribin. 

6è. Una vegada controlada la situació d’emergència, informarà el vicerector de Planificació 
i el Servei de Prevenció. 

 

 

Quan la centraleta d’incendis s’activa, fa una 
telefonada automàtica als Vigilants, i ells han d’anar 
immediatament a l’edifici per comprovar què passa: 

Incendi real Falsa alarma 

Rearmar central 
d’incendis 

Incendi petit: apagar foc, 
rearmar la central. 
Informar el S. Prevenció 
 

Incendi important: 

3r. Intentar apagar l’incendi 1r. Telefonar 
BOMBERS (112) 

2n. ACTIVAR ALARMES 


