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1. Centre de Dia 

 
 

Instal·lacions adreçades a l’atenció i teràpia per a gent gran amb necessitats específiques. 
Els usuaris d’aquest centre pateixen o poden patir limitacions  de tipus mental, sensorial o 
motriu que poden condicionar la seva autonomia. 
 
El centre pot concentrar , en un moment donat, un nombre màxim de 15 usuaris i 3 
professionals. 

 
El Centre de Dia es obert amb de dilluns a divendres de 8 a 20 hores 
 
La gestió del Centre de Dia es troba a càrrec d’una entitat externa concessionària del 
servei, les dades de la qual son les següents: 

 
Nom centre gestionat Centre de Dia de Masquefa 
Entitat gestora del Centre Consorci Sociosanitari de Vilafranca  
NIF Q0801154F 
Telèfons Centre de Dia 93.772.79.90 
Director del Centre de Dia Anna Surroca Torrents  
Adreça Centre de Dia C/ Passatge Montserrat, 1 -- 08783 MASQUEFA  
Correu electrònic centredia.masquefa@cssv.cat 

 
 
         Centre de Dia ubicat en la planta baixa d’un edifici residencial. Llinda a la cara est amb un 
local on s’hi realitza activitat de bar. Al sud, oest i nord dona a l’exterior. A la planta superior amb 
habitatge particular i a l’inferior un soterrani/magatzem. 
 
 
 

2. Mitjans humans 
 
No hi ha mitjans dedicats específicament a la prevenció i a la protecció davant emergències, sinó que 
les funcions corresponents seran desenvolupades pel personal de centre segons s’expressa en el 
document. 
 
Centre de Dia 

• 1 responsable del Centre ( Directora / gerocultor/a ) 
• 1 gerocultor/a 
• 1 Personal de neteja 
• Aleatòriament personal d’empreses i serveis de manteniment d’instal·lacions 
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HORARI  i ATENCIÓ AL PÚBLIC  DELS DIFERENTS PROFESSIONALS 2014: 

 
� ATENCIÓ DIRECTA: 

DIES  PROFESSIONALS HORES  
DILLUNS Animadora Sociocultural 

 
10:00 a 14:00 h  
 

DIMARTS Infermera/Resp. Higiènica-
sanitari 
 

9:00 a 14:00 h 
 
Atenció al Públic: 
10:00 a 12:00 h 
 

DIMECRES Directora Tècnica / Treballadora 
social 
 

9:00 a 15:00 h 
Atenció al Públic: 
10:00 a 12:00 h 
 

DIJOUS Directora Tècnica / Treballadora 
social 
Terapeuta Ocupacional * 

 
9:00 a 15:00 h 

DIVENDRES Fisioterapeuta 
 

10 a 12:00 h 

DILLUNS  A 
DIVENDRES 

Gerocultora 
 

08:00 a 16:00 h 

DILLUNS A 
DIVENDRES 

Gerocultora 12:00 a 20:00 h 

 
*2 hores un dijous de cada 15 dies 
 
 
� PERSONAL DE SUPORT/ INDIRECTA: 

DILLUNS A DIVENDRES Netejadora 
 

18:00 a 21:00 h 

 
 

3. Plànols 
 
Als plànols annexats es detalla gràficament la informació sobre:: 
 
• Plànol Extintors 
• Plànol  Llums emergència 
• Plànol Vies Evacuació. 
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4. Accions a realitzar 

Evacuació 

Comunicacions i alarma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el cas que s’hagi d’evacuar. 

Com evacuar 
 
Ordre a seguir en l'evacuació  
- Com a norma general  marxaran abans les persones situades més a  prop de la 
sortida.  
Planta  Veure itineraris d’evacuació en plànol 

Punt de 
concentració 

Punt de trobada ( Veure plànol ) 

 

 

 

1.Si detecteu un incendi aviseu immediatament al 112 i al Comandament 

2.S'utilitzaran les sortides d'emergència de l’edifici. No es consideren sortides les finestres. 

3.Quan sentiu l’ordre d’evacuació o el senyal d'alarma, deixeu el que estigueu fent, sortiu de 
pressa, però  sense córrer, i tanqueu les portes i les finestres, si  és possible,  a mesura que les 
aneu deixant enrere.  

4.Si hi ha fum i no podeu sortir, confineu-vos, feu-vos veure per la finestra. Cobriu els orificis de 
ventilació i les escletxes per on pugui entrar el fum amb draps molls. 

DÓNA L'ALARMA I AVISA  A  112  I  DIRECTIU 
Telèfons: 112 i         

93.890.51.36 
Sistema d'alarma 

Avís verbal del responsable  

Senyal a utilitzar               
Descripció del senyal:  Comunicació verbal 
Model d'avís: 
Sóc del Centre de Dia de Masquefa al Passatge Montserrat. 
Tenim un (tipus d'accident). El/la (tipus d'accident) a (lloc concret.-gravetat, per ex. "surt 
força fum"); hi ha       ferits i estem evacuant el centre. Sóc el/la  (persona que truca) i 
truco des del telèfon     . En el centre tenim        persones 

ALGÚ DETECTA UNA EMERGÈNCIA  

(per exemple un incendi) 

AVISA EL RESPONSABLE DEL CENTRE  
 ( TAMBÉ DE LA GESTIÓ DE LA EMERGÈNCIA 

QUE HO COMPROVA I AVISA  
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5.S'hauran de deixar els objectes personals, i no s'haurà de tornar mai enrere a buscar companys 
o altres persones. 

6. En el cas dels usuaris presents, es procedirà fent sortir en primer lloc aquells menys 
depenents. El desplaçament serà en fila i per la dreta del trajecte a seguir. 

7. En cada punt on hi hagi un canvi de direcció, si és possible, disposarem una persona que re-
orienti a les persones evacuades vers el Punt de Trobada o altre a punt designat.  

8.- En el punt de trobada sempre hi serà present un membre de l’equip d’evacuació. 

9.- En el moment que s’incorpori algun membre dels cossos de seguretat o de bombers , seran 
ells qui n’assumiran l’emergència. 
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Confinament 
 

Comunicacions i alarma 
 
 
 
 
 

 AVISA EL/LA RESPONSABLE D’EMERGÈNCIA 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sistema d'alarma 

Avís verbal del responsable a tot el personal indicant el confinament. 

TOTHOM ES TANCARÀ AL CENTRE 

 
 

EL RESPONSABLE DE L'EMERGÈNCIA ESTARÀ 
PENDENT DE LES INSTRUCCIONS QUE ARRIBIN DE 

L'EXTERIOR 
 RADIO 

 
 
 

Espais més protegits del centre   
En cas de  toxicitat externa per accident químic o en el transport de substàncies 
perilloses els espais tothom es confinarà preferentment en la Sala polivalent.  
 

Com confinar-se 
 

• Quan escoltem el senyal o la comunicació d’alerta,  haurem de fer el següent: 
• Entrar al centre si som a fora 
• Confinar-nos a les sales o espais interiors de l’edifici que quedin més resguardats de l'exterior 

(si pot ser que no tinguin finestres). 
• Tancar les portes i finestres. 
• No sortirem del centre fins que ens ho indiquin les autoritats o els seus agents. 
• Si les autoritats o els seus agents ens diuen que ens hem de traslladar, un cop organitzats els  

mitjans de transport a utilitzar fins al centre de recepció, es durà  a terme l’evacuació del 
centre de forma ordenada fins al punt de concentració  

DONA L'ALARMA AL CENTRE  

S'AVISA D'UNA EMERGÈNCIA QUE 
PROVÉ DE L'EXTERIOR 

SONA L'ALARMA DEL MUNICIPI  
(només en cas d'accident químic) 

EL RESPONSABLE DE LA GESTIÓ DE  
EMERGÈNCIA AL CENTRE... 
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5- Fitxes d’actuació 
 

5.1.-Responsable de la gestió de l’emergència. 

 
Nom/Càrrec Directora del centre. ( Si absent, en serà la gerocultor/a )  

Localització Àrea de treball 

Substitut/a Gerocultor/a més antiga. 

Localització () Àrea de treball 

 
 
Què farà 
 
• Donar l’alarma 
• Trucar al 112,  el Centre d’Emergències Municipal i Comandament corresponent  
En cas d'evacuació: 
• Decidir les mesures que s'hagin de prendre en cada situació 
• Tenir la llista actualitzada del personal  
• Rebre i mantenir la comunicació amb les ajudes externes i estar pendent de les 

instruccions de les autoritats o dels seus agents.  
• Ser l'interlocutor amb els bombers i la policia. 
• Atendre les trucades externes, avisar, en el seu cas, les famílies de les persones afectades 

i mantenir-les informades 
 
En cas de confinament 
• Les mateixes instruccions que en cas d'evacuació 
• Escoltar la ràdio per rebre informació i estar pendent del telèfon 
 
 
5.1.1 .-  Responsables i atribucions 
 
 
 .- Cap d’Emergència  .-  Directora del Centre ( En cas d’absència seria la       
                                            gerocultora més antiga ). 
 
          .- Cap d’Intervenció  .-  Gerocultora ( Cap d’Emergència pot canviar les atribucions) 
                i evacuació.-    
                                             
          .- Primers auxilis      .-  Gerocultora amb coneixements adients.( Infermera si hi és                         
                                            present.
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5.2.-Responsable de primers auxilis 
 
 
Nom/Càrrec Gerocultor/a ( Infermera si hi és present ) 

Localització) Àrea de treball 

Substitut/a Altre treballador al centre de treball 

Localització () Àrea de treball 

 
 
Què farà 
 
En cas d'evacuació i en cas de confinament: 
• Atendre  en la mesura de les seves possibilitats les persones ferides i avaluar les 

lesions que tinguin 
• Informar el Responsable de la gestió de l’emergència. 
• Preparar el trasllat de les persones ferides si cal 
• Acompanyar les persones al centre sanitari quan les autoritats o els seus agents 

diguin que es pot abandonar el punt de concentració. 
 

6.Directori 
 
 
Centre Ricard Fortuny 

93 890 51 36 

Policia Local 
93 772 60 25  

Ajuntament 
93 772 50 30  

Emergències( Bombers, Mossos 
d’esquadra, SEM, etc.) 112 

Protecció Civil 
670 06 07 18 

CAP Masquefa 
93 772 64 34 

Hospital de Martorell 
93 774 20 20 

ENDESA ( Avaries i 
incidències) 800 760 706 

Anaigua  
93 772 75 32 

Taxi  
93 771 60 12 
600 542 614  
648 659 009  ( 8 Places i adaptat ) 
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Consells sobre l'ús i el manteniment dels mitjans de protecció contra 
incendis 
 
L'EXTINTOR 
 
L'  extintor  és  un aparell que, si bé és  fàcil  de  manipular, requereix  un  coneixement mínim quan s’ha de fer servir, per tal 
de treure’n el  màxim profit. Les recomanacions que tot  seguit  us oferim hi van encaminades. 
 
- L'extintor té una capacitat limitada, ha d'utilitzar-se  contra focs de dimensions petites. 
- Abans d'utilitzar-lo, comproveu que l'extintor  és  l'apropiat per al tipus de material que crema. 
- Traieu el passador-precinte si en te: accioneu l'ampolla exterior.  Agafeu  el broc de la mànega (de descàrrega) i  premeu  

la palanca de descàrrega. 
- Projecteu l'extintor cap a l'objecte que crema amb un  moviment d'escombra contra la part baixa de les flames 
- Intenteu envoltar l'objecte encès. Descarregueu tot l'extintor. 
 

 

 
 
TIPUS D’EXTINTOR TIPUS DE FOC 
Extintors de pols 
ABC 

Tot tipus de focs: fusta, paper, roba, oli, gas… 
També es pot utilitzar en presència d’electricitat fins a 1.000 
volts. 

Extintor CO2 Foc on hi ha presència d’electricitat o components electrònics 
(sala d’ordinadors, cuina…) 

 
    
CLASSES DE FOC 

CLASSE DE 
FOC 

MATERIALS 

Classe A Focs produïts per materials sòlids: fusta, paper, draps, etc. 
Classe B Focs produïts per matèries líquides o que es liqüen amb el calor: 

gasolina, oli, pintura, greix, etc. 
Classe C Focs de gasos combustibles: propà, butà, gas, etc. 
Classe D Són focs de metalls de característiques especials, com el magnesi, 

l’alumini, etc. 
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Manteniment dels extintors 
 
El centre de dia: 
 
Cada tres mesos 
- Ha de comprovar-ne l’accessibilitat, el bon estat de conservació, els sistemes de seguretat, els precintes, les inscripcions, 

la mànega, etc. 
- Ha de comprovar l’estat de la càrrega (pes i pressió) de l’extintor i de l’ampolla de gas impulsor (si n’hi ha), i l’estat de les 

parts mecàniques (broquet, vàlvules, mànega, etc.). 
 
L'empresa instal·ladora contractada: 
 
Cada any 
- Ha de revisar l'estat de la càrrega de l’extintor, i en el cas dels de pols amb botella d’impulsió, l’estat de l’agent extintor. 
- Ha de comprovar la pressió d’impulsió de l’agent extintor. 
- Ha de comprovar-ne l’estat de la mànega, el broquet o la llança, les vàlvules o parts mecàniques. 
 
Cada 5 anys 
- Quan s’arribi a la data del timbre de l’extintor, aquest s’haurà de retimbrar d’acord amb la norma ITC-MIE AT.5 del 

Reglament d’aparells de pressió sobre extintors d’incendis (BOE 149, de 23 de juny de 1982). L’extintor només es pot 
retimbrar tres vegades. 

 
 

Consells generals  
 
Què cal fer en cas d'emergència: 

• Actueu sempre d'acord amb les indicacions preestablertes.  

• Si teniu encomanades funcions concretes, responsabilitzeu-vos de complir-les i col·laboreu en el que us demanin.  

• No recolliu els objectes personals, amb la finalitat d'evitar obstacles i demores.  

• En el moment de sonar l'alarma incorporeu-vos ràpidament al vostre grup.  

• Realitzeu tots els moviments de pressa, però sense córrer, sense atropellar ni empènyer els altres.  

• No us atureu a prop de les portes de sortida.  

• Realitzeu l'evacuació en silenci, amb sentit de l'ordre i ajuda mútua, per evitar atropellaments i lesions, assistint els 
que tinguin dificultats o que caiguin.  

• En el cas que en les vies d'evacuació existeixi algun obstacle que dificulti la sortida, aparteu-lo, si és possible, de 
manera que no provoqui caigudes a altres persones i que no es deteriori l'objecte.  

• En cap cas no torneu enrere per a buscar companys o objectes personals.  

• Mantingueu-vos units al vostre grup, encara que ja us trobeu a l'exterior en els llocs convinguts de concentració, per 
facilitar el control del responsable.  
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ANNEX       Distribució 
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ANNEX       Llums emergencia.  
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ANNEX.- Extintors 
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ANNEX.- Vies d’Evacuació 
 

 
 



 

 

PLA D'EMERGÈNCIA 
CONTRA  INCENDIS 

Cap d'emergència 

EN QUALSEVOL EMERGÈNCIA 
 

 
1. DIRIGIU I COORDINEU, AMB LES ATRIBUCIONS ABSOLUTES, LES 

ACTUACIONS A DESENVOLUPAR DURANT L'EMERGÈNCIA. 

 

2. ANEU AL LLOC DEL CONTROL DE L'EMERGÈNCIA. 

 

3. FEU-VOS CÀRREC DEL COMANDAMENT DE L'EMERGÈNCIA. 

 

4. COORDINEU TOTES LES ACTUACIONS.  

 

5. ESTABLIU LA CATEGORIA DE L'EMERGÈNCIA, ORDENANT L'ACTIVACIÓ 

DE L'ALARMA DINS EL CENTRE, I LES COMUNICACIONS EXTERNES A 

REALITZAR. 

 

6. ORDENEU L'EVACUACIÓ PARCIAL O TOTAL DEL CENTRE. 

 

7. ORDENEU EL FINAL DE L'EMERGÈNCIA. 

 

8. COORDINEU LA INVESTIGACIÓ DE LES CAUSES DE L'EMERGÈNCIA. 

INSTRUCCIONS 



 

 

PLA D'EMERGÈNCIA 
CONTRA  INCENDIS 

Cap d'intervenció 

EN QUALSEVOL EMERGÈNCIA 
 

 

1. DIRIGIU DES DEL PRIMER MOMENT L'ACTUACIÓ DE LES PERSONES PER 
TAL DE COMBATRE L'EMERGÈNCIA, I ASSUMIU LES RESPONSABILITATS 
DEL CAP D'EMERGÈNCIA DURANT LA SEVA ABSÈNCIA. 

 
2. QUAN US  AVISIN,  ANEU AL LLOC ON US HAN INDICAT, CONFIRMEU EL 

MÉS AVIAT POSSIBLE L'EXISTÈNCIA O NO DE L'EMERGÈNCIA. 
 
3. AL LLOC DE L'EMERGÈNCIA FEU-VOS CÀRREC DE TOTES LES 

ACTUACIONS. 
 
4. COORDINEU  LES ACTUACIONS, SI CAL . 

 
5. COORDINEU LES TASQUES DE SALVAMENT SI ES DÓNA EL CAS. 

 
6. INFORMEU ALS BOMBERS QUAN ARRIBIN. 

 

INSTRUCCIONS 



 

 

PLA D'EMERGÈNCIA 
CONTRA  INCENDIS 

Equip d'evacuació 

EN QUALSEVOL EMERGÈNCIA 
 

 

1. QUAN SENTIU EL REQUERIMENT PER EMRGÈNCIA, ANEU AL LLOC ON 
US INDIQUIN. 

 
2. FEU SORTIR ELS USUARIS I VISITANTS PEL LLOC ON INDIQUI EL CAP 

D'INTERVENCIÓ I PER AQUEST ORDRE, PRIMERAMENT ELS VISITANTS 
CAP A L'EXTERIOR, DESPRÉS  ELS MALALTS QUE ES PODEN VALDRE I 
FINALMENT ELS IMPEDITS. 

 
3. TINGUEU ESPECIAL ATENCIÓ PER AQUELLES PERSONES 

DISCAPACITADES, FERIDES O AMB PROBLEMES DE MOBILITAT. 
 
4. NO PERMETEU ENDARRERIMENTS NI RETROCESOS PER A RECOLLIR 

EFECTES PERSONALS O ESPERAR COMPANYS. 
 

5. FEU UN ESCOBRAT DE COMPROVACIÓ A LA VOSTRA ZONA PER TAL 
D'ASSEGURAR-VOS QUE NO HI QUEDA NINGÚ. 

 
6. UN COP A LA ZONA SEGURA PROCUREU CONTROLAR EN EL PUNT DE 

REUNIÓ A TOTA LA GENT EN ESPERA DE NOVETATS. 
 

7. INFORMEU AL CAP D'EVACUACIÓ DE LES NOVETATS QUE ES VAGIN 
PRODUINT. 

 

 

INSTRUCCIONS 
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