
FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ 
 

DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ 

Nom de la 
prestació 

Edificis sense fum de tabac 

Descripció 

 
Aconseguir que no es fumi als espais públics, amb l’objecte de preservar la salut del 
personal i alumnat de la UIB. 
Accions que es realitzen: taules informatives del Dia Mundial sense Fum de Tabac, 
senyalització d’edificis amb normativa, visites d’inspecció, etc.  
 

Subunitat 
(secció, àrea…) 
i persona 
responsable 

 
Unitat Tècnica:  
 
Santiago Hernández  
Tel.: 971 17 33 28 
santiago.hernandez@uib.es 
 
Elena Sureda Demeulemeester 
Tel.: 971 17 32 28 
elena.sureda@uib.es 
 
Maribel Taroncher 
Tel.: 971 17 27 69 
maribel.taroncher@uib.es 
 
Toni Gómez 
Tel.: 971 17 25 00 
toni.gomez@uib.es 
 
Correu electrònic comú: prevencio@uib.es 
 
Unitat Mèdica: 
Margalida Terrassa 
Margalida Sastre 
Maria Alomar 
Tel.: 971 17 34 61 i 971 25 99 53 
unitatmedica@uib.es 
 

Altres unitats 
del mateix 
servei o d’altres 
serveis 
implicades 

 
Sindicatura de Greuges 
sindic@uib.es 
 

Horari i 
calendari de 
prestació del 
servei 

 

Persones 
destinatàries 

Tota la comunitat universitària 

Requisits previs 
per a la 
prestació del 
servei 

 

Canals de 
prestació del 
servei 

 Presencial  Telefònic  Correu electrònic 

 Web  UIBdigital  Altres 

Temps previst 
de tramitació (si 
escau) 

 Cost per a l’usuari (si escau)  



Informació 
complementària 
(si escau) 

http://prevencio.uib.cat/Especialitats/VigilanciaSalut/Tabac.cid233321 

Normativa 

Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals. 
Article 43 de la Constitució espanyola. 
Llei 42/2010, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de mesures sanitàries contra el 
tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels 
productes del tabac.  

Accions que ha de realitzar la persona interessada 

Sol·licitud (com 
s’ha de 
sol·licitar, on 
cal adreçar-
se…) 

Es pot denunciar que algú fuma dins els edificis telefonant, enviant un correu o anant 
directament al Servei de Prevenció. 

Documents que 
cal aportar 

Documents 
normalitzats UIB 

Protocol d’actuació en cas de queixa per consum de tabac: 
http://prevencio.uib.cat/digitalAssets/192/192430_protocol_fumadors.pdf  

Altres 
documents 

 

Altres accions  

 

Nom del servei i/o unitat Servei de Prevenció 

Integrants del CQ que han elaborat 
aquest document 

Maribel Taroncher 

Data d’elaboració 04/07/2018 Data d’enviament al SEQUA 04/07/2018 

 

 


