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El Pla d’Autoprotecció
La legislació vigent obliga als titulars de determinades activitats, a
analitzar les possibles situacions d’emergència que poguessin esdevenir
al lloc de treball i a adoptar mesures, establir criteris d’actuació i designar
personal encarregat de posar-les en pràctica i comprovar periòdicament
el seu correcte funcionament. D'acord amb aquesta obligació, es va
redactar el Pla d'Autoprotecció (PAU) de la Facultat.
L'objectiu del present document es reiterar la informació ja facilitada a
tots els que tenen funcions específiques en el Pla per que puguin dur-les
a terme davant d’una emergència o be durant el simulacre anual que
obligatòriament s’ha de realitzar.
És aquest el cas de les persones que formen els equips d’evacuadors i
els controladors dels punts de reunió, així com de tot el PDI, ja que el
Pla d’Autoprotecció aprovat pel centre estableix, que a més a més del
personal específic, tots els professors responsables de les aules o
dependències similars formen part de l’equip d’Evacuadors si hi ha una
emergència.
L’activitat més habitual com a membre de l’equip d’evacuadors o de
controladors, es participar en els simulacres per verificar el correcte
funcionament del pla. Es tracta d’una eina que ha d’ajudar a estar
preparats per si calgués actuar en una emergència real. Des del punt de
vista pràctic és necessari que tots els usuaris del centre coneguin les
pautes d’actuació i adquireixin els automatismes adients per actuar en
situacions imprevistes.
El present document, que no substitueix la obligació de fer la formació
específica que es pugui planificar en coordinació amb la Facultat, recull
la informació mínima necessària del PAU que considerem que heu de
tenir per poder desenvolupar adientment la tasca i inclou el següent:
DOCUMENTACIÓ COMUNA PER A TOTS ELS USUARIS DE
L’EDIFICI
• Directori de comunicacions
• Telèfons del personal d’emergència
• Plànols: Plànol d’ubicació dels punts de reunió PRE
Plànols de l’edifici amb les vies d’evacuació, sortides
d’emergència i punts de reunió
• Fitxa 8 d’instruccions generals per tots els ocupants de l’edifici.
ANNEXOS.

DOCUMENTACIÓ
COMPLEMENTARIA
PER
PERSONAL AMB FUNCIONS ESPECÍFIQUES

A

ANNEX 1: Destinat únicament a les persones que formen l’equip
d’evacuadors i a tots els professors que poden trobar-se a les aules

en una situació d’emergència. Fitxes 6/9 i el qüestionari de respostes per
a l’evacuador/professor.
ANNEX 2: Destinat a persones que formen l’equip de controladors
dels evacuadors escombra als Punts de Reunió. Fitxa 14 i qüestionari de
resposta dels controladors dels evacuadors escombra als Punts de
Reunió.

DIRECTORI DE COMUNICACIONS.
Telèfons d’emergències d’ajuda externa.
Mitjà

Telèfon 1

Telèfon 2

112

93.495.97.00

General emergències
Bombers – 080
Mossos d’Esquadra
Guàrdia Urbana

93.291.49.80

Ambulàncies – 061
Protecció Civil

93.520.93.18

CRA
(Centre Receptor Alarmes Barcelona)
CECAT
(Centre
Coordinació
Catalunya)

Emergències

Informació Toxicològica

93.312.63.00
93.312.63.60

Fax:

93.551.72.85
93.551.72.86

Fax:

91.562.04.20

OSSMA
(Edifici Florensa)

Medicina del Treball
93.40.24597

Mútua Universal

900 203 203

Empresa de vigilància a la UB
i vehicles de rondes

Centre Control Pavelló Rosa “24 hores”
93.40.35999 / 686.944.919 (11469)

Oficina
93.40.34503

Telèfons del personal d’emergències de l’activitat.
CÀRRECS

Números
de telèfon

Cap d'Emergència:
Degà de la Facultat
Dr. Adolfo Sotelo Vázquez

93 40 35591

Cap d'Intervenció:
Tècnic Logístic de Filologia
Raul del Hoyo Rodríguez

93 40 35577

SUPLENTS I SUBSTITUTS
Cap d’Emergència:
Vicedegana de la Facultat
Teresa Español Giralt
Administradora del Centre
Pilar Álvarez Pérez

Números
de telèfon

934035591
934029007
934035570

Cap d'Intervenció:

934035577

Matí: José V. Olivera Gonzalez
Tarda: Robert Fortea Garcia
Centre de Control, Alarma i Comunicacions
(CCAC)
Personal del Punt d’Informació

ALTRES CÀRRECS
Directors del Pla d’Autoprotecció:
Degà de la Facultat
Dr. Adolfo Sotelo Vázquez

934035577
Números
de telèfon
93 40 35587

Números
de telèfon
93 40 35591

Plànol d’ubicació dels punts de reunió PRE i Plànols del les plantes

PLANTA SOTERRANI 2

PLANTA SOTERRANI 1

PLANTA BAIXA

PRIMERA PLANTA

SEGONA PLANTA

TERCERA PLANTA

QUARTA PLANTA

CINQUENA PLANTA

