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 PLA D’EVACUACIÓ I EMERGÈNCIA CASA DE COLÒNIES Tramuntana 

1.- Disposicions generals: 

 S’ha d’entendre com a pla d’evacuació i emergència la consideració i adaptació de totes 

aquelles mesures que garanteixin en cas d’incendi, en primer lloc, la ràpida i eficaç 

evacuació de la casa i, en segon lloc, l’organització d’efectius per tal d’atacar, si és 

possible, el sinistre en la seva fase inicial o si més no de col.laborar en tot el que calgui 

amb el servei d’extinció. 

 És evident que l’estudi de l’evacuació és únic per a cada casa, i que les mesures a prendre 

dependran tant de les característiques de cada instal.lació com dels nivells d’ocupació. 

2.- Extinció d’incendis 

 Conserveu la calma i domineu les reaccions nervioses, durant els primers 15 minuts el 

foc és fàcilment combatible. 

 Recordeu les funcions previstes en el pla d’emergències i evacuació i executeu-les amb 

tota rigurositat. 

 Quan es detecti un incendi o un conat d’incendi cal recordar sempre d’ aïllar volums 

(dormitoris, tallers, cuines, sales,...), els uns dels altres mitjançant el tancament de 

portes i finestres. Això retarda l’acció del foc i facilita, pel temps i pel marge d’accés, 

l’extinció. 

 En cas de conat d’incendi cal actuar amb mitjans d’extinció duplicats. S’assegura 

l’eficàcia de l’acció i s’estalvien pèrdues de temps innecessàries i perilloses. 

3.- Evacuació 

 No s’ha de córrer. S’ha d’anar lleuger però no s’ha de córrer mai. 

 No cal que recolliu els objectes personals. 

 Cal que segui els camins indicats en el plànol d’evacuació 

 La sortida s’ha d’escollir amb lògica, escolliu la sortida més propera al lloc on us trobeu. 

 En funció del volum de la instal.lació, és necessari més d’un responsable per planta o 

sector encarregat de revisar totes les dependències d’aquella planta d’ús no habitual 

(serveis, rebost,...). 

 Els responsables dels sectors o plantes seran els últims de sortir i s’encarregaran de 

tancar portes i finestres, un cop s’hauran assegurat que en aquelles estances no hi 

queda ningú. 

 En cas d’explosió o d’enfonsament, si s’han de traspassar espais, és convenient fer-ho 

arran de paret. 

 En cas d’haver de passar en zones amb fum, s’ha de protegir la respiració amb mocadors 

molls. Si  el fum és intens no s’ha de passar. 

 En cap cas, ningú ha de tornar enrere un cop començada l’evacuació. 

 Tothom ha d’anar al lloc de recompte que s’haurà fixat anteriorment i que es troba 

indicat en els plànols d’evacuació. 
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 Hi ha d’haver un responsable que efectuarà el recompte i que comunicarà les dades al 

director o l’encarregat del grup. 

 En cas que les vies d’evacuació estiguin envaïdes pel fum, cal restar a la dependència on 

hom es troba, tancar les portes i finestres i col.locar draps molls a les juntes de la porta 

per evitar l’entrada de fum; des de la finestra s’ha de cridar l’atenció de l’exterior. 

 Tothom haurà de conèixer el sistema d’alarma establert a la casa de colònies i s’hauran 

realitzat proves en aquest sentit. 

4.- Pla d’emergència en cas de sinistre 

4.1.-Missió de l’encarregat o de l’administrador de la casa de colònies. 

 Avisar els bombers per telèfon, per la qual cosa es disposarà d’una fitxa amb el 

redactat i contingut següents: 

Número de telèfon dels bombers:  112 

Nom de la casa :  Colònies Tramuntana 17781 Vilamaniscle 

Emplaçament i situació: Coordenades gps GR11, Latitud: 42.379359 | Longitud: 3.070196 

Distancia de la població més propera:  250 metres  

Forma d’arribar-hi i descripció de l’itinerari: Vilamaniscle  fins al final del  Carrer del Mas 

Guanter 

Lloc de l’incendi (cuina, bosc, escomesa elèctrica, habitacions,…) 

Nombre d’ocupants de la instal.lació:  

 Tancar les claus generals de gas i l’electricitat. 

 Informar el director, l’encarregat o responsable del grup del què succeeix. 

 Obrir les vies d’accés al punt de trobada i recompte. 

 Preparar els plànols per als bombers i esperar la seva arribada a peu de carrer, informar-

los de la situació i de l’estat del sinistre. 

4.2.- Missió del director, l’encarregat o responsable del grup 

 Un cop informat per l’encarregat o l’administrador de la instal.lació, el director, 

l’encarregat o responsable del grup serà el responsable del control directe i de la 

coordinació de l’evacuació del seu grup. 

 Estarà puntualment informat del recompte de persones que assisteixen a la tanda de 

colònies. 

 Rebrà els bombers i els informarà breument i clarament de la situació i l’estat de 

l’evacuació. 
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 En cas d’una casa de colònies llogada sense personal, el responsable del grup assumirà 

les funcions de l’administrador o de l’encarregat de la casa. 

4.3.- Missió de l’equip dirigent de la tanda de colònies 

 Agrupar els nois i noies que estan sota la seva responsabilitat. 

 Posar en pràctica les normes d’actuació en cas d’evacuació. 

 Anar, junt amb els nois i noies, al lloc de recompte fixat pel director de la tanda de 

colònies a l’inici de l’estada. 

 Procurar mantenir la serenitat, tant la seva com la del grup al seu càrrec. 

4.4.- Missió dels nois i noies de la tanda de colònies 

 Atendre les instruccions dels monitors o responsables. 

 Conservar la calma. 
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