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1. Organització general i funcions dels equips d’emergència 

 

1.1. Cap d’emergències 
 
És la màxima autoritat en cas d’emergència. 
 
Correspon al tècnic en seguretat en el treball. Telèfon 5555 
 

 

1.2. Cap d’intervenció 
 
Coordina i dirigeix les accions necessàries al lloc de l’emergència amb els 
equips d’intervenció 
 
Correspon a l’enginyer tècnic de l’OTOP. 
 

 

1.3. Coordinador sanitari 
 
Coordina les accions sanitàries en matèria de primers auxilis en cas 
d’accident. 
 
Correspon al tècnic en ergonomia i psicosociologia aplicada. 
Telèfon 1111 
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1.4. Equips d’intervenció 
 
Els seus components actuaran quan es produïsca una situació 
d’emergència per incendi o similar. 
 
La seua actuació serà, com a mínim, per parelles. 
 
 
1.4.1. Equips de primera intervenció 
 
Actuaran en la seua àrea o zona. 
 
Hi ha un equip de primera intervenció en cada edifici, format, en general, 
per personal d’administració i serveis de consergeries, unitats de gestió, 
oficines de gestió de departaments i serveis, biblioteca, servei d’esports, 
tècnics de laboratori i oficials de taller. 
 
 
1.4.2. Equip de segona intervenció 
 
Actuarà en qualsevol punt del campus universitari on es puga produir una 
emergència. 
 
L’equip de segona intervenció és únic per a tota la Universitat Jaume I i 
està integrat pel personal de manteniment de l’OTOP. 
 

1.5. Equips d’alarma i evacuació 
 
Els seus components realitzen accions encaminades a garantir que s’ha 
donat l’alarma i assegurar una evacuació total i ordenada de la seua zona, 
sector o edifici. 
 
Els equips d’evacuació estan formats pel professorat i els caps de cada 
servei o per personal voluntari, els quals evacuaran la seua aula o zona en 
últim lloc després d’haver tancat portes i finestres; i els auxiliars de servei 
de cada edifici, els qui indicaran als ocupants el recorregut d’evacuació 
segons el lloc on s’haja produït l’emergència. 
 
 

1.6. Equips de primers auxilis 
 
Els seus components prestaran atenció i avisaran el personal del Centre 
Sanitari per tal que es realitzen els primers auxilis als lesionats.  
 
 

1.7. Personal de vigilància i seguretat (extern a la Universitat 
Jaume I) 

 
El personal de vigilància i seguretat col·labora activament amb el personal 
dels equips de primera intervenció en les tasques que s’indiquen en les 
seqüències d’actuacions.  
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2. Classificació de les emergències i seqüències 
d’actuacions 
 
Els factors de risc més importants que defineixen la situació 
d’emergència a la Universitat Jaume I i que poden necessitar diferents 
accions per al seu control són, bàsicament: 
 

 - Incendi o explosió 
 - Accidents diversos 
 - Amenaça de bomba 
 - Vessament de productes tòxics 
 - Persones tancades en ascensors 
 - Inundació 
 - Fuga de gas 

 
Qualsevol altra situació d’emergència no contemplada s’intentaran 
controlar per assimilació a alguna de les seqüències d’actuacions que es 
defineixen per a aquests casos. 
 

2.1. Seqüència general d’actuació 
• Avisar el personal del lloc de referència de l’edifici corresponent. 

 Si la situació no està contemplada al Pla d’Emergència 

• Avisar el cap d’emergències (5555) 

2.2. En cas d’incendi real o explosió 
• Avisar el cap d’emergències (5555) 

 Si no se’l localitza, 

• Avisar el personal de vigilància i seguretat (9191) 

 Si no se’l localitza, 

• Avisar els Bombers (1085) 

Si escau, evacuar la zona o l’edifici 

2.3. En cas d’accident greu 
• Avisar el personal del Centre Sanitari (8724) 

 Si és fora de l’horari d’apertura, 

• Avisar el coordinador sanitari (1111) 

 Si no se’l localitza, 

• Avisar el SAMU (1092) 

En cas d’accident lleu 
• Avisar el personal del Centre Sanitari (8724) 

 Si és fora de l’horari d’apertura, 

• Avisar el personal del lloc de referència de l’edifici corresponent 

• Realitzar l’assistència i la cura 

2.4. En cas d’amenaça de bomba 
• Avisar el cap d’emergències (5555) 

 Si no se’l localitza, 

• Avisar el personal de vigilància i seguretat (9191) 

 Si no se’l localitza, 

• Avisar la Policia Nacional (1091) 

2.5. En cas de vessament de productes tòxics 
• Avisar el cap d’emergències (5555) Si escau, evacuar la zona 

 Si no se’l localitza, 

• Avisar el personal de vigilància i seguretat (9191) 

 Si no se’l localitza, 

• Avisar els Bombers (1085). Si el vessament va a claveguera 
• Avisar el Tècnic de gestió mediambiental (9204) 
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2.6. En cas de persones tancades en ascensors 
• Avisar el personal del lloc de referència de l’edifici corresponent 

 Si no és possible, 

• Avisar el personal de vigilància i seguretat (9191) 

 Si no és possible, 

• Avisar el cap d’emergències (5555) 

2.7. En cas d’evacuació 
L’evacuació pot ser deguda a incendi o explosió, amenaça de bomba, 
fuga de gas, vessament de productes tòxics o qualsevol altra imprevista 
que siga considerada pel cap d’emergències. 

• SONARAN LES SIRENES 

• Ateneu les indicacions del responsable de l’evacuació del servei o 
del professorat 

• Evacueu l’edifici mantenint l’ordre i la tranquil·litat 
• Tanqueu totes les finestres i portes que puguen provocar corrents 

d’aire a la zona sinistrada. 
• No us entretingueu a recollir coses ni retrocediu 
• No useu els ascensors, sinó les escales 
• No crideu durant l’evacuació 
• Si hi ha fum, heu de realitzar l’evacuació arran de sòl 
• Eixiu ordenadament, sense córrer 
• Dirigiu-vos i quedeu-vos al lloc de concentració fixat fins a rebre 

instruccions. 
• Agrupeu-vos per membres del mateix servei per tal de facilitar el 

reconeixement de persones que falten per evacuar. 
• No mogueu el cotxe del seu lloc, ja que podrien col·lapsar-se els 

accessos i impedir l’entrada de les ajudes externes 
 

3. Llocs de referència i telèfons d’emergència 
 
Els llocs de referència dels edificis són els següents: 
 
Edifici / Centre Tel. Lloc de referència 
Fac. Ciències Jurídiques i Econòm............ 8501 Consergeria edifici A 
 Edifici C1.....................................  Adm. departaments 
 Edifici C2.....................................  Adm. departaments 
Escola de Tecnologia i CCEE.................... 8434 Consergeria edifici TD 
 Edifici TC ....................................  Adm. depts. i serveis 
 Edifici TI .....................................  Adm. depts. i serveis 
 Edifici TT ....................................  Tècnics dels tallers 
Fac. Ciències Humanes i Socials ............... 9846 Consergeria 
  Adm. de departaments 
Rectorat...................................................... 8839 Consergeria 
Biblioteca................................................... 8761/62 Mostrador d’informació 
Pavelló Poliesportiu ................................... 8804 Consergeria 
Zona de raquetes ........................................ 7051 Control d’instal·lacions 
Institut de Tecnologia Ceràmica................ 3424 Consergeria 
Centre de Postgrau, FUE i Consell Social . 7222 Consergeria 
Edifici d’Investigació................................. 7323 Consergeria 
Residència d’estudiants (extern).... 0 964730830 Recepció 
 
Personal de vigilància i seguretat .............. 9191 
Cap d’emergències de l’UJI....................... 5555 
Coordinador sanitari .................................. 1111 
Centre sanitari ............................................ 8724 
Cap d’intervenció....................................... 8911 
Tècnic de Gestió Mediambiental ............... 9204 
 
Extensions a l’exterior (no cal marcar el 0) 
BOMBERS ................................................ 1085 
SAMU........................................................ 1092 
Policia local ............................................... 1092 
Policia nacional.......................................... 1091 
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