
 
 
 

 

DIRECTORI D’EMERGÈNCIES 

Darrera actualització: juliol 2018 
 

AJUDES EXTERNES I DEL CAMPUS Telèfon Observacions 

CENTRE DE COORDINACIÓ D’EMERGÈNCIES 
(bombers, ambulàncies, policia, etc.) 112  

POLICIA NACIONAL 091  

UNITAT MÈDICA DE LA UIB 34 61 8 h – 17,30 h 

TÈCNIC DE PREVENCIÓ: Santiago Hernández 6 33 28 Matí/horabaixa 

Servei de manteniment (URBIA) 29 09  

Servei de vigilància (ISS) 664 24 61 05 24 hores 

GABINET DE CRISIS: Antoni Aguiló, Vicerector de Campus 30 42  
 

EQUIPS D’EMERGÈNCIES EDIFICI CAS JAI 
 

CAPS D’EMERGÈNCIES: Telèfon Observacions 

Santiago Hernández (Servei de Prevenció) 6 33 28 Matí/horabaixa 

EQUIP DE TRANSMISSIONS:   

Matins: Joana Maria Bosch (matins 8-15h) 

Horabaixes: Alexandra Ibañez 
33 57 Curs bombers 21/10/11 

EQUIP D’INTERVENCIÓ:   

Cap d’Intervenció: Maribel Taroncher (S. Prevenció) 27 69 curs bombers 6/11/09 

Christian Porcell (tècnic manteniment URBIA) (matins) 699 99 45 37  

Antoni Gómez (matins) 25 00 curs bombers 30/10/15 

Carme Mateu Alcover (matins) 2461 curs bombers 15/10/10 

Carolina Estapé (matins) 34 64  curs bombers 11/11/16 

Joan Alcover Llinàs (matins) 96 02 curs bombers 11/11/16 

Maria Robles (matins) 95 95 curs bombers 23/11/06 
 
 

EQUIP D’EVACUACIÓ: Telèfon 
Avís 

evacuació 
OBSERVACIONS 

Queda algú? Hi ha ferits? 

MATINS    

Planta baixa i soterrani    

Internacional, consergeria, bar, 2 

magatzems soterrani, Prevenció, 
sala d’actes i OCDS 

Llorenç Oliver 

Toni Gómez 

2720 

2500 
  

Primer i segon pis    

tot 
Xisca Llabrés 

Joana Salom 

3355 

2729 
  

HORABAIXES    

La persona que fa feina l’horabaixa (metgessa) comprovarà si l’emergència és real, i en tal cas: 
- activarà les alarmes 

- telefonarà els bombers (112) 
- revisarà que tot l’edifici està evacuat  

- telefonarà el servei de manteniment i de vigilància. 



 
 
 

 

CHECK-LIST PER AL CAP D’EMERGÈNCIES 
 

Acció Sí No No cal 

Equip d’intervenció 

Han valorat la magnitud de l’emergència? (conat, parcial o general)    

Poden controlar l’emergència?    

Necessiten més materials o més personal?    

Han tret la gent de la zona afectada?    

Han acordonat la zona perquè no hi passi ningú?    

Han bloquejat ascensors?    

Han desconnectat les instal·lacions perilloses (gas, electricitat, aigua)?    

Avisos i telefonades necessàries en cas d’emergència (personal de consergeria) 

Telefonar a l’112?    

Unitat Mèdica?    

Manteniment?    

Tècnic de prevenció?    

Servei de vigilància?    

Evacuació general 

Abans d’activar les alarmes, telefonar els membres de l’equip 

d’evacuació de la zona afectada perquè comencin l’evacuació. 
   

Donar l’ordre d’activar les alarmes    

Dur el control de zones evacuades (taula d’evacuació)    

Enviar algú a les zones on no han avisat que estiguin buides    

Enviar persones a les sortides, per evitar que entri ningú: 

- entrada consergeria i unitat mèdica 
   

Dirigir la gent cap al punt de reunió    

Hi ha ferits o discapacitats que no poden sortir?    

Recepció d’ajudes externes 

Enviar algú a la entrada de Son Lledó per rebre bombers, ambulàncies...    

Preparar plànols de l’edifici    

Sortir a rebre els bombers i explicar tipus d’emergència i ubicació, i els 

llocs de risc: productes químics, dipòsits, magatzems... (veure plànols) 
   

Explicar si l’edifici està evacuat o si queden zones sense revisar    

Explicar si algú ha quedat atrapat o ferit dins l’edifici    

Explicar les actuacions realitzades (extinció, talls de llum, gas...)    

Evolució del sinistre i fi de l’emergència 

Mantenir informats el Servei de Prevenció i el Gabinet de Crisis     

Declarar la fi de l’emergència quan sigui oportú    

Elaborar informe sobre el sinistre     
 

 


