
PLA D’EMERGÈNCIA CENTRE VALLÈS

CURS 2022 / 2023

1



ÍNDEX

Organigrama pla emergència....................................................3

Consignes generals....................................................................4

Consignes cap d’emergències...................................................6

Consignes equip intervenció.....................................................8

Consignes equip evacuació.....................................................10

Consignes personal extern......................................................12

Quadre pla d’emergències......................................................13

Plànols evacuació....................................................................14

2



3



CONSIGNES GENERALS D’ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA EN L’EDIFICI

En cas d’emergència en l’edifici del Centre Vallès, els treballadors hauran de seguir les

indicacions del personal de l’edifici que forma part de l’equip d’emergència i que ja ha

estat format.

Dels  diferents  riscs  que  poden  haver  en  l’edifici,  s’han  de  tenir  les  següents

consideracions:

En cas d’incendi: En cas que estigueu atrapats per l’incendi:

- Avisar  a  les  persones  de  l’equip  d’emergència
que  hi  ha  a  la  teva  planta  (en  cada  aula  i
despatxos està imprès)

- L’equip  d’emergència  et  donarà  les indicacions
que calguin (evacuació o confinament segons el
que pertoqui).

- Si  no  trobes  a  ningú,  prem  polsador  d’alarma
(ubicat en cada replà al costat de les escales)

No utilitzar mai l’ascensor. Baixar per les escales
amb tranquil·litat.

- No tornar a la zona evacuada sota cap concepte,
ni  a  buscar  companys,  objectes  personals  o
materials.

- Dirigiu-vos  al  punt  de  trobada  (Puig  de  les
Forques)

- Tanqueu totes les portes que hi  hagin entre la
zona de foc i vosaltres.

-  Us desplaceu a un despatx o aula amb finestres
allunyada del foc.

- Feu-vos veure.

- Seguiu les consignes de l’equip d’emergència o
truqueu al 112.

En cas d’incendi i esteu sol: En  cas  que  estigueu  atrapats  per  l’incendi  i
esteu sol:

- Si el foc és petit i poden actuar amb un extintor
proper, fer-ne ús però sempre amb algú que els
acompanyi.

- Si no es controla el foc, sortiu i tanqueu la porta
de l’estància on es troba l’incendi.

- Prem polsador d’alarma (ubicat en cada replà al
costat  de les escales)  per  a donar la senyal  a
qualsevol altra persona que pot estar a l’edifici.

- Trucar  al  112,  donar  correctament  l’adreça  de
l’edifici i municipi on es troba.

- Evacuar  l’edifici  seguint  la  senyalització
d’emergència. No utilitzar l’ascensor.

- No us atureu davant la sortida d’emergència.

- Espereu  l’arribada  de  Bombers  per  a  poder
explicar la situació.

- Tanqueu totes les portes que hi  hagin entre la
zona de foc i vosaltres.

- Truqueu  al  112  i  aviseu  de  la  vostra  situació.
Millor si us desplaceu a un lloc amb finestres.

- Poseu  roba  que  tapi  les  escletxes  de  sota  la
porta per evitar l’entrada de fum.
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En cas d’altre emergència (fuita d’aigua, caiguda
de sostre, fallada elèctrica,..)

En cas de ferits o danys personals:

L’equip  d’emergència  et  donarà  les indicacions
que calguin (evacuació o confinament segons el
que pertoqui).

Deixar que aquest equip actuï i només apropar-
te si necessiten la teva ajuda,

L’equip  d’emergència  et  donarà  les indicacions
que calguin (evacuació o confinament segons el
que pertoqui).

En cas de ferits, avisar al 112 i cap d’emergència
de l’edifici.

No moure al ferit si pot haver fractura
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CONSIGNES D’ACTUACIÓ CAP D’EMERGÈNCIES EN CAS D’INCENDI O

ACCIDENT

Actuació en cas d’alarma d’incendi:

La comunicació es pot rebre per:

- avís des de recepció (central d'alarmes) o altre personal de l’edifici.

- Activació de la senyal acústica de l’edifici.

En qualsevol dels casos:

- Avisar al personal d’intervenció que verifiquin l’incident i el seu abast (tenir sempre
els telèfons a mà).

- Mantenir-se informat de la situació (ferits i abast).

- Tant  aviat  l’equip  d’intervenció  informi  de que l’incendi  no es  pot  controlar,  fer
sonar la senyal d’evacuació (pot ser a través de la sirena que hi ha a recepció o
amb els polsadors de la instal·lació contra incendis).

- Si hi ha una via d’evacuació afectada, informar a evacuació que es dirigeixin cap a
l’altra sortida.

- Donar  ordres  a  recepció  de  l’avís  als  Bombers  de  Granollers  (93  849  6080)  i
Policia Local (93 842 6692). Si hi ha ferits, al 112.

No utilitzar l’ascensor.

També donarà l'ordre de fer baixar l’ascensor per comprovar que no hi ha ningú; i
treure la corrent de l’edifici. 

Informar-se de l'evolució de l’evacuació i si hi ha possibilitat que hagi algú a dins (el
personal d’evacuació li farà saber aquesta informació). Quan el personal hagi arribat al
Parc, preguntar als professors de l’evacuació si troben a faltar a algú.

Esperar l’arribada dels bombers, informar-los de la situació i recalcar si tothom ha sortit
fora o no, entregar-los un joc de plànols del Centre i també guiar-los per l’interior de
l’edifici. 

A partir d’aquest moment, tota la autoritat i responsabilitat de les tasques d’extinció
correspon als bombers.

Incorporar-se al Punt de Reunió: Sortint del recinte de l'edifici girar a l'esquerra
fins l'entrada del Parc.
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Fer-se càrrec de les relacions amb els mitjans de comunicació o delegar en una altra
persona.

Acabada l'emergència, ordenar al personal la reincorporació als llocs de treball.

En absència de l’Equip d’Intervenció haurà d’assumir  les seves funcions i demanar
recolzament al personal més proper.

En cas d’accident greu:

Quan  rebi  l’avís  de  que  s’ha  produït  un  accident  greu  o  una  urgència  sanitària,
desplaçar-se ràpidament al punt de l’accident.  Fer avisar a l’Equip d’Intervenció i  a
l’Equip d’Evacuació de Personal Intern o Extern.

Valorar la situació de la persona afectada i si considera que es necessari, fer trucar a
una ambulància o al hospital. Per personal intern fer trucar a ambulància de la mútua,
per personal extern altres ambulàncies (112).

Dirigir-se a l’entrada principal per esperar la arribada de la ambulància.
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CONSIGNES D’ACTUACIÓ EQUIP D’INTERVENCIÓ EN CAS D’INCENDI O
ACCIDENT

Actuació en cas d’alarma d’incendi:

 Si detecta un incendi:

 Si és de petites dimensions, apagar-lo amb un extintor. Sense córrer risc.

 Davant del dubte, avisar a recepció, indicant el lloc de l’incendi. El personal
avisarà a Bombers.

 Avisar al Cap d’emergència (Isidre Plaza-matins o John Mackay-tarda). Si
no hi és, el seu substitut, (Gisela Antich-matins o Mª Jesús Coma-tarda) e
indicar-li la situació amb la màxima informació (ferits, localització i abast de
l’incendi, si es pot actuar..)

 Seguir les instruccions del Cap d’emergència. Polsar l’alarma contra incendis
per avisar a la resta de personal.

 Si se l’avisa d’un incendi:

◦ Informar-se bé del lloc de l’incendi i dirigir-se amb rapidesa.

◦ Agafar un extintor proper.

◦ Extingir el foc amb seguretat sense córrer cap risc.

◦ En cas que no es controli, informar al cap de l’emergència de la situació.
TANCAR LA PORTA DE L’ESPAI ON HI HA L’INCENDI PER EVITAR
L’EXPANSIÓ DEL FUM I FLAMES.

◦ Polsar l’alarma contra incendis per avisar a la resta de personal.

Si  en  cap  dels  casos  es  controla  l’incendi,  i  seguint  les  indicacions  del  cap
d’emergència, es polsarà l’avís d’incendis.

RECORDEU  QUE  PER  A  FOCS  PETITS  D’APARELLS  ELÈCTRICS,  MILLOR
AGAFAR UN EXTINTOR DE CO2 (solen ser més prims i allargats i la mànega té un
embut al final, ademés venen etiquetats com a tal).

No utilitzar l’ascensor.

Un cop sentiu  la  sirena,  s’inicia  l’evacuació.  Si  l’equip  d’evacuació  us ho demana,
doneu-li recolzament.
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Dirigir-se al Punt de Reunió (sortint del recinte de l'edifici girar a l'esquerra fins
l'entrada del Parc) i esperar les indicacions del cap d’emergència.

En cas d’accident greu sanitari:

Quan rebi l’avís de que s’ha produït  un accident  greu o una urgència sanitària,  es
desplaçarà ràpidament al punt de l’accident. 

Ajudarà  a  l’accidentat  prestant-li  els  Primers  Auxilis  i  estarà  a  disposició  del  Cap

d’Emergència.
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CONSIGNES D’ACTUACIÓ EQUIP D’EVACUACIÓ EN CAS D’INCENDI O

ACCIDENT

Actuació en cas d’alarma d’incendi:

 Si detectes un incendi:

- Si és de petites dimensions, i et veus capaç d’apagar-lo sense córrer risc, fes-ho!

- Sinó,  avisa  a  un  membre  de  l’equip  d’intervenció  (hi  ha  1  per  planta)  o  cap
d’emergència  (Isidre Plaza-matins o John Mackay-tarda).  Si  no hi  és,  el  seu
substitut,  el  personal  de  recepció  (Gisela  Antich-matins  o  Mª  Jesús  Coma-
tarda), indicant el lloc i l’abast de l’incendi. 

- Sinó, polsar l’alarma contra incendis per avisar a la resta de personal.

 Si se t’avisa d’un incendi i que s’ha d’evacuar, o sent la senyal d’evacuació:

- Verificar que l’escala no està plena de fum

- Avisar amb calma a tota la plantilla de la teva planta que surtin per la porta, sense
perdre temps. 

- Verificar que no queda ningú en lavabos, arxius, despatxos, fotocopiadores, sales
de reunions, terrat…

Si no podeu sortir de l'aula on esteu degut al foc,  tanqueu la porta i poseu-vos en
al costat de la finestra per fer-vos veure. Si teniu a mà draps/tovalloles/xaquetes, les
mulleu i les poseu tancant les escletxes de la porta. Manteniu la calma. Bombers no
trigarà més de 10 minuts en arribar. Temps suficient sense que patiu danys. 

Aviseu per telèfon o mòbil a la Policia Local (6692) de la vostra situació en l’edifici,
quantes persones hi ha amb vosaltres i si hi ha algun ferit.

Si el foc el tenim a les plantes superiors de sobre nostre, podrem sortir per les escales
i baixar al carrer.

RECORDEU  QUE  PER  A  FOCS  PETITS  D’APARELLS  ELÈCTRICS,  MILLOR
AGAFAR UN EXTINTOR DE CO2 (solen ser més prims i allargats i venen etiquetats
com a tal)

No  utilitzar  l’ascensor.  Davant  de  qualsevol  persona  amb  minusvalia,  cadira  de
rodes, cotxet de bebè,… ajudarem entre 2-3 persones a baixar-lo.
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Si necessiteu recolzament, demaneu-lo a les persones d’intervenció.

Dirigir-se al Punt de Reunió (Sortint del recinte de l'edifici girar a l'esquerra fins
l'entrada del Parc). Fer el comptatge de les persones evacuades i preguntar si algú
troba a faltar a algun company o visita. Esperar les indicacions del cap d’emergència.

En cas d’accident greu sanitari:

Quan rebi l’avís de que s’ha produït  un accident  greu o una urgència sanitària,  es
desplaçarà ràpidament al punt de l’accident. 

Ajudarà  a  l’accidentat  prestant-li  els  Primers  Auxilis  i  estarà  a  disposició  del  Cap
d’Emergència.
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CONSIGNES PERSONAL EXTERN

En cas d’emergència en l’edifici del Centre Vallès, els treballadors EXTERNS hauran

d’avisar a recepció sobre l’emergència.

En cas que sigui un incendi avançat, prem polsador d’alarma (ubicat en cada replà al

costat de les escales). Surt per la sortida principal, avisant a recepció o professorat

que et trobis.

En cas que us trobeu fent tasques amb l’edifici buit :

En cas d’incendi i esteu sol: En  cas  que  estigueu  atrapats  per  l’incendi  i
esteu sol:

- Si el foc és petit i poden actuar amb un extintor
proper, fer-ne ús però sempre amb algú que els
acompanyi.

- Si no es controla el foc, sortiu i tanqueu la porta
de l’estància on es troba l’incendi.

- Avisar  als  vostres  companys  (si  hi  ha)  de
l’incident.

- Prem polsador d’alarma (ubicat en cada replà al
costat  de les escales)  per  a donar la senyal  a
qualsevol altra persona que pot estar a l’edifici.

- Trucar  al  112,  donar  correctament  l’adreça  de
l’edifici i municipi on es troba.

- Evacuar  l’edifici  seguint  la  senyalització
d’emergència. No utilitzar l’ascensor.

- No us atureu davant la sortida d’emergència.

- Espereu  l’arribada  de  Bombers  per  a  poder
explicar la situació.

- Tanqueu totes les portes que hi  hagin entre la
zona de foc i vosaltres.

- Truqueu  al  112  i  aviseu  de  la  vostra  situació.
Millor si us desplaceu a un lloc amb finestres.

- Poseu  roba  que  tapi  les  escletxes  de  sota  la
porta per evitar l’entrada de fum.

En cas d’altre emergència (fuita d’aigua, caiguda
de sostre, fallada elèctrica,..)

En cas de ferits o danys personals:

Truqueu a la Policia Local: 93 842 66 92
Avisar al 112 .

No moure al ferit si pot haver fractura
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Quadre Pla d’emergència Centre Vallès 2022/2023

Quadre pla d’emergència matí:
FUNCIONS PLANTA PERSONA 21/22 EXTENSIÓ

CAP D’EMERGÈNCIA

Baixa Isidre Plaza 2463

recepció Gisela Antich / Mª Jesús Coma 2462

INTERVENCIÓ

Baixa Victoria Luaces 2466

Primera Maria Illa 2568

Segona Alexis Martínez / Jordi Boldú 2484

EVACUACIÓ

Baixa Eva Bogas 2464

Primera Oriol Vila 2469

Segona Patrícia López / Sònia Jou 2484

Taller/meteo Gisela Antich  2462

Quadre pla d’emergència tarda:
FUNCIONS PLANTA PERSONA 21/22 EXTENSIÓ

CAP D’EMERGÈNCIA

Baixa John Mackay 2471

Recepció Gisela Antich / Mª Jesús Coma 2462

INTERVENCIÓ

Baixa Joanna Martinez 2471

Primera Anna Gómez 2471

Segona Pere Ribas / Marga Pérez 2484

EVACUACIÓ

Baixa Jordi Brito 2484

Primera Jordi Soldevilla / Alejandro Ramírez 2471

Segona Gemma Camacho / Xavi Ripoll 2484

Taller/meteo Mª Jesús Coma  2462
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PLÀNOLS EVACUACIÓ
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