
FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ 
 

DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ 

Nom de la prestació Manuals d’autoprotecció dels edificis de la UIB 

Descripció 

 
Anàlisi de les possibles situacions d’emergència, l’ocupació dels edificis i 
les vies d’evacuació existents, i els mitjans de detecció, de protecció i lluita 
contra incendis disponibles. 
 
Organitzar els equips d’emergència de cada edifici. 
 
Impartir sessions formatives a tot el personal propi o extern de cada edifici i 
lliurar informació sobre emergències amb acusament de recepció. 
Formació pràctica en extinció d’incendis. 
 
Realització de simulacres d’emergència anuals. 
 
Elaboració de plànols amb els mitjans de protecció contra incendis i vies 
d’evacuació. 
 

Subunitat (secció, àrea…) 
i persona responsable 

 
Unitat Tècnica:  
 
Santiago Hernández  
Tel.: 971 17 33 28 
santiago.hernandez@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 
 

Altres unitats del mateix 
servei o d’altres serveis 
implicades 

 
Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructures 
http://spci.uib.es/  

Horari i calendari de 
prestació del servei 

 
 

Persones destinatàries PAS, PDI i PIF, personal extern que fa feina a la UIB 

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) 

 
Els equips d’emergències dels edificis i simulacres realitzats es poden 
consultar a: http://prevencio.uib.cat/Especialitats/Emergencies/ 

Normativa 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals. 
 
Reial decret 393/2007, pel qual s’aprova la norma bàsica d’autoprotecció 
dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin 
originar situacions d’emergència. 



 
Decret 8/2004, de 23 de gener, pel qual es despleguen determinats 
aspectes de la Llei d’ordenació d’emergències a les Illes Balears. 
 
Reial decret 2177/1996, de 4 d’octubre, pel qual s’aprova la norma bàsica 
de l’edificació NBE-CPI/96, condicions de protecció contra incendis en els 
edificis. 
 
Reial decret 314/2006, codi tècnic d’edificació. 
 

Accions que ha de realitzar la persona interessada 

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

 

Documents que cal 
aportar 

Documents normalitzats 
UIB 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


