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1. INTRODUCCIÓ
El Centre de Residències del Complex educatiu de Cheste al llarg de la seua marxa
ha anat disposant de documents, criteris, reunions i actuacions de molt variada referència en
relació a sistemes d'emergència, evacuació, accessos, eixides o punts de reunió. Però
entenem que ha arribat el moment de donar-li forma compilada per a disposar en realitat
d'un complet Pla d'Emergències i Evacuació que siga visat pels òrgans competents i
d'aplicació i coneixement per a tota la comunitat educativa.
Aquest Pla d'Emergències i Evacuació contempla les possibles amenaces i riscos a les
quals podem veure'ns enfrontats. Es tracta, en una primera fase, d'avaluar els riscos i,
posteriorment, emprendre les accions que reduïsquen la possibilitat d'unes nefastes
conseqüències. El Pla respon, en suma, a cobrir les necessitats de seguretat en el centre, per
a la qual cosa disposa la intervenció del personal d'aquest perquè, en cas d'emergència,
existisca una bona coordinació que assegure la correcta utilització dels mitjans de protecció,
per a l'evacuació i anul·lació del sinistre o la reducció dels possibles danys del mateix per a la
seua creació i com aplicar-los.
El Pla d'Emergència de Centres Docents defineix els controls i mesures de seguretat que
amb caràcter obligatori han de regir en els Centres escolars. Entre altres coses, ha de
contindre les instruccions per a la realització, de manera periòdica i sistemàtica, d'exercicis
d'evacuació en simulació de les condicions d'emergència de tipus divers.

El Pla constitueix, en primer terme, una orientació per als responsables de seguretat del
Centre, puix que formalitza l'organització i utilització dels mitjans humans i materials
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disponibles en pro de la prevenció i lluita contra els diversos riscos existents. Ha de servir, a
més, per als membres de la comunitat educativa en tant que tots som agents d'autoprotecció.
Per aquest motiu, el Pla no es limita a la presa de decisions mecàniques que indiquen que
unes persones aniran allí, unes altres assumiran tal funció i les altres seguiran determinades
instruccions. Pel contrari, la posada en pràctica del Pla és una excel·lent ocasió per a la
creació en els escolars d'hàbits d'autoprotecció que els acompanyen tota la seua vida.
Un programa d'implantació del Pla d'Emergència i Evacuació comporta la realització
d'activitats formatives, simulacres, revisió de les instal·lacions i de les mesures de protecció,
a fi de diagnosticar si són adequades i suficients i introduir, en el seu cas, els retocs
pertinents. Atés que la planificació de les situacions d'emergència no pot considerar-se
únicament teòrica, el Pla contempla l'obligatorietat, amb caràcter periòdic i habitual, d'un
exercici pràctic d'evacuació, que ha de convertir-se en una activitat més dins de les tasques
escolars.

2. OBJECTIUS
Els objectius que persegueix el Pla d'Emergència i Evacuació s'expressen en el següent
quadre:
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Organitzar els mitjans humans i materials disponibles per a
previndre els possibles riscos i garantir la rapidesa i eficàcia en les
accions a emprendre per al control de les emergències.
Tindre informats a tots els ocupants dels edificis de com han de
previndre i actuar davant una emergència.
Mentalitzar als alumnes, als seus pares, als professors i a tot el
personal del centre de la importància dels problemes relacionats
amb la seguretat i emergència en el centre escolar.
Ensenyar als alumnes a conduir-se adequadament en les situacions
d'emergència.
Conéixer les condicions dels edificis i les seues instal·lacions i els
mitjans de protecció disponibles, a fi d'aconseguir l'evacuació
d'una forma ordenada i sense risc per als seus ocupants ni per a
l'edifici i mobiliari escolar havent-se de realitzar tot això en el
menor temps possible.
Garantir la fiabilitat de tots els mitjans de protecció i de les
instal·lacions generals.

3. AVALUACIÓ DE RISCOS
A l'efecte d'apreciar supòsits de risc per a les persones del Centre, les potencials
situacions d'emergència que justificarien una evacuació ràpida de l'edifici podrien estar
motivades per un incendi, fuita de gas o un anunci de bomba. L'existència de sales de
calderes podria figurar, presumiblement, com la major contingència de risc.

Les característiques arquitectòniques de l'edifici determinen que davant d’aquesta mena
de situacions, la disposició en sis plantes diferenciades constitueix un punt crític, sobretot a
efectes de comunicació, tot i que al seu favor compta l'ús de les escales interiors separades
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per a cada planta i independents, així com la possibilitat d'optar entre dues vies d'evacuació
diferents segons siga el cas, evitant el col·lapse de les vies d'accés per concentracions
d'alumnes, i afavorir els fluxos d'eixida en una operació d'evacuació.
La disposició de l'ascensor per a facilitar la mobilitat entre les plantes és un factor a
considerar, però el fet de no ser usat habitualment per l'alumnat no el fa familiar en
associar-se al seu ús per als moments d'evacuació, encara que constitueix un risc, per a la
seguretat de les persones amb dificultats motores.
La necessitat d'allunyament de l'edifici davant un cas d'evacuació, primer per seguretat i
després per facilitar l'accés i estada als serveis especials d'emergència, obliga a establir
zones per al reagrupament dels alumnes que s'estableixen segons marca l'ANNEX UN en
punts de reunió allunyats almenys dos edificis respecte a l'evacuat. I en qualsevol cas no es
preveu que hagen d'eixir del recinte escolar ni ocupar zones alienes a aquest.

4. DISPOSITIUS DE SEGURETAT
La seguretat d'un col·lectiu de persones exigeix tindre uns mitjans de protecció adequats i
en permanent bon estat. Per a això, s'haurà de realitzar una revisió visual i periòdica dels
elements de seguretat. El centre compta amb l'equipament d'aparells exigit en relació a
extintors de diverses modalitats i en el cas d'algunes plantes, la línia de mànegues d'aigua
la localització de la qual, revisió i número depén dels serveis de manteniment del complex,
la distribució del qual mostrem en l'ANNEX DOS i la relació del qual és la següent:
Equipament

Revisió

126

Extintors d’ incendis

Anual

35

Boques d’aigua amb mànega

Anual

Unitats
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La dotació inclou també els elements informatius, il·luminació d'emergència, plans de
cada planta de l'edifici, senyalització dels recorreguts d'evacuació en corredors, escales i
portes, els telèfons del Centre i els llistats de telèfons d'emergència de Bombers i Policia.
Entre aquests documents informatius entenem que mereix atenció especial la
senyalització i normativa que s'ha d'exposar en cada habitació d'alumnes (normalment en la
part interior d'aquesta, i de la qual es mostra un model general en l'ANNEX QUATRE.

5. PROTOCOL GENERAL D'EVACUACIÓ
El propòsit últim de tot pla d'emergència ha de ser la creació d'hàbits d'autoprotecció
en els ocupants de l'edifici. Els simulacres d'evacuació s'enquadren dins de les previsions
d'aquest Pla, dirigits a desenvolupar el seu contingut a través de la pràctica i l'entrenament i
per això s'estableixen almenys un simulacre anual per a cada grup d'alumnes en col·legis i
que variablement es pot fer sol o agrupat amb altres col·legis.
A efectes orientatius solament es poden considerar temps màxims per a l'evacuació
d'un edifici escolar els següents: deu minuts per a l'evacuació total de l'edifici i tres minuts
per a l'evacuació de cadascuna de les plantes.
En conjunt s'estima que la duració total d'una pràctica d'evacuació, és a dir, la
interrupció de les activitats escolars, no hauria de ser superior a trenta minuts.
El simulacre haurà de realitzar-se en la situació de màxima ocupació de l'edifici o
edificis que integren el Centre, en la seua activitat escolar, així com amb la disposició
normal de mobiliari, però sense que els alumnes hagen sigut prèviament alertats del dia ni
de l'hora de l'exercici; els Professors, que rebran amb anterioritat les instruccions oportunes
a l'efecte de planificació de l'exercici pràctic, tampoc hauran de conéixer ni el dia ni l'hora;
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aquests extrems seran determinats exclusivament pel Director del Centre, segons el seu
propi criteri i responsabilitat.
Els procediments operatius d'evacuació s'ajustaran a les dues situacions de major
incidència: incendi i amenaça de bomba. L'actuació a dur a terme apareix seqüenciada en
tres moments:

5.1.

Alarma

En detectar-se la incidència (foc, amenaça de bomba, etc.), es procedirà de la següent
forma:

Si la persona que detecta la incidència és un professor o personal no docent del Centre,
li ho comunicarà sense pèrdua de temps a algun membre de l'equip directiu; una vegada
assabentat del fet i valorat el motiu de l'alarma, el Director o qui el substituïsca ordenarà
activar l'alarma i anunciarà el desallotjament ordenat del Centre o la unitat corresponent.
Una vegada sentida l'alarma, es procedirà de la forma que detalla l'apartat “Pla
d'Evacuació”.
Si és un/a alumne/a qui detecta la incidència, li ho comunicarà al seu Tutor o Professor,
el qual obrarà segons s’ha especificat.

5.2.

Control i actuació davant el sinistre

Atés que el desenvolupament dels incendis es produeix de manera exponencial,
l'actuació sobre els mateixos ha de ser el més ràpida possible. Des que es detecte o
confirme l'emergència, s'iniciaran les actuacions en la zona sinistrada mitjançant els
extintors més pròxims, sense posar en perill les vides en cap cas.
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Davant el dubte sobre un possible control de l'incendi per mitjà de recursos propis,
s'avisarà als bombers abans que evolucione fins a proporcions catastròfiques.

5.3.

Pla d'Evacuació

L'estructura general del pla d'evacuació és la següent:

5.3.1.

Responsabilitats

5.3.1.1.

Director

Activar el senyal d'alarma comunicant-se amb els responsables de cada planta.
Exercir la coordinació general de les operacions d'emergència i

evacuació,

controlant el temps emprat.
Posar-se en contacte amb l'equip d'emergències i evacuació.

Redactar l'informe

oportú i enviar-lo a la Inspecció.
Informar els pares dels alumnes sobre el problema esdevingut, les seues actuacions,
conseqüències i valoració, bé mitjançant una circular interna, avís en la pàgina web o
per correu ordinari.

5.3.1.2.

Equip d'Emergències i Evacuació

El componen els membres de l'equip directiu i els encarregats de planta. Comeses
d'aquest equip seran:
Informar la proposta del Pla d'Emergències i Evacuació o de la seua modificació.
Supervisar i coordinar el desenvolupament de les actuacions davant qualsevol
emergència real o simulada.
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Controlar el temps d'evacuació total de la planta.
Avaluar mitjançant un informe els simulacres d'evacuació i el Pla, tenint en compte
per a això: la participació i col·laboració del tot el personal, la capacitat de les vies
d'evacuació, l'ordre i la rapidesa en l'execució i el funcionament dels dispositius de
seguretat.
Finalitzat l'exercici d'evacuació, l'equip inspeccionarà el Centre a fi de detectar les
possibles anomalies i desperfectes que hagen pogut ocasionar-se.

5.3.1.3.

Encarregats de planta

Els educadors responsables en l'horari que corresponga a la seua planta. Funcions dels
encarregats de planta:
Avisar a tot l'alumnat i un altre personal que puga romandre en la seua planta.
Coordinar el desallotjament de les habitacions i d'altres espais de la planta. Tindrà
assignada la comprovació que en els serveis no queda ningú.
Confirmar que totes les portes i finestres de les diferents dependències queden
tancades.
Informar de l'operació de desallotjament a l'equip d'emergències i evacuació.

5.3.1.4.

Encarregats de portes

Cada residència tindrà assignat un encarregat de cada porta d'emergència (generalment
dues) que podran ser alumnes i que necessàriament hauran de tindre un suplent per al
cas que no estiga present el titular durant l'emergència i la comesa de la qual serà:
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Mantindre obertes les corresponents portes de tal manera que no es puguen tancar
pel flux fins a finalitzar l'eixida per aquesta porta.
Avisar al personal mitjançant crits i gestos del lloc d'eixida corresponent.
Activar el ritme d'eixida evitant la formació de tamponaments i la detenció prop de la
porta.
Atendre les possibles caigudes i evitar atropellaments i espentes.

L'educador col·laborarà amb els encarregats de portes durant la baixada dels alumnes.

5.3.1.5.

Educadors.

Si en el moment de la incidència hi ha més d'un educador en la planta, seguirà les
instruccions generals d'aquest Pla i durà a terme les tasques següents:
Comprovar que no ha quedat cap alumne en la planta.
Tancar les finestres i les portes.
Conduir als alumnes fins a la seua ubicació i posterior recompte en el punt.
Posar-se a la disposició de l'equip d'emergències per a col·laborar

5.3.1.6. Col·laboradors.
A més de col·laborar amb el responsable de cada planta, els col·laboradors, si n'hi
haguera, seran les persones encarregades de l'evacuació dels alumnes amb dificultats
motores, si n'hi haguera.

5.3.1.7.

Conserge

Durà a terme les següents tasques:
Assegurar-se que no queda ningú a l'interior de l'ascensor.
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Desconnectar els interruptors generals de la instal·lació elèctrica.
Donar el senyal de tornada a les classes al final de l'evacuació.

5.4.

Col·locació en el punt de trobada

A la terrassa coneguda com “Fiumicino” estan distribuïts els punts de trobada de cada
planta i edifici, segons l'ANNEX UN, de manera que cada edifici està associat a un color
i dins d'ell es troben numerades les plantes. I en qualsevol cas la distància entre la
planta evacuada i el punt de trobada que li correspon està prou allunyada com per a
permetre la circulació de vehicles d'emergència i suficientment a prop com per a
permetre rapidesa a l'hora de completar els exercicis.
Els grups d'alumnes, una vegada arribats al punt de trobada, hi romandran fins que
cada educador haja verificat el seu grup i done l'avís corresponent al coordinador del
centre.

6. INSTRUCCIONS GENERALS D’ACTUACIÓ EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA
6.1.

Generals per a tots els afectats:

En cas d'evacuació les persones que es troben en l'edifici hauran de recordar i actuar d'acord
amb les següents normes d'autoprotecció:

1r.- Sempre que es done una ordre d'evacuació, ja siga verbalment o mitjançant un altre
mitjà, haurà d'evacuar l'edifici immediatament.
2n.- Encara que cesse de sentir l'ordre d'evacuació, ha de prosseguir amb l'evacuació i
tractar de dissuadir a qui intente el contrari.
3r.- És important que conega totes les eixides i vies d'evacuació de l'edifici.
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4t.-L'eixida dels Col·legis (plantes) es farà sempre per les escales interiors d'accés als
col·legis, la interna exclusiva i la comuna de la part davantera. Mai s'utilitzarà
l'ascensor per a evacuar la residència.
5é.- Ha de procedir al tancament de totes les portes i finestres que trobe pròximes a la
seua via d'evacuació.
6é.- Ha d’ajudar a les persones discapacitades i als visitants a evacuar l'edifici.
7é.- Ha d’acudir al punt de trobada acordada.

8é.- Ha de mantenir els accessos i les voreres lliures, per a facilitar l'accés del personal i
els vehicles d'emergència.
9é.- Ha de col·laborar amb la policia, bombers i els caps d'emergència o intervenció, si
així li ho sol·liciten.
10é.-No haurà de retrocedir ni tornar a entrar a l'edifici fins que la persona autoritzada
li ho indique.
11é.- Arribats als punts de trobada, esperaran tots els alumnes/as a què el professor
educador passe el corresponent control esmentant amb nom i cognoms a tots els
components del col·legi.
12é.- Realitzant el control d'alumnes es notificaran les incidències i situació a la persona
responsable del Centre de Residències.

6.2.

Per als Professors- educadors

D'acord

amb

l'horari

de

cada

educador,

el

que

corresponga

assumirà

la

responsabilitat total del simulacre en la seua planta i en coordinarà totes les
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operacions, així com també s'encarregarà de controlar el temps d'evacuació total de
la planta i el nombre d'alumnes desallotjats.
El coordinador general designat pel director i els coordinadors de cada col·legi, a fi
d'elaborar el pla a seguir, es reuniran anualment per a preveure totes les incidències
de l'operació, planificar els fluxos d'eixida, determinar els punts crítics de l'edifici,
les zones exteriors de concentració d'alumnes i les eixides que es vagen a utilitzar.
El Professor-Tutor, amb diversos dies d'antelació a la realització del simulacre,
recordarà als alumnes els detalls i objectius de l'exercici d'evacuació i els explicarà
les instruccions que hauran de seguir; tot això sense menyscapte que el factor
sorpresa simule una emergència real.
Igualment es designarà una persona – que podrà ser un alumne – per cada eixida
d'emergència en cada planta, i una altra situada en l'exterior de l'edifici, que
controlarà el temps total d'evacuació d'aquest, a instàncies del director.
Quan s’hagen desallotjat tots els alumnes, cada educador comprovarà que les
habitacions i recintes que té assignats queden buits, deixant les portes i finestres
tancades i comprovant que cap alumne quede en els serveis i locals annexos.
Es designarà una persona encarregada de l'evacuació de les persones minusvàlides o
amb dificultats motrius; generalment el col·laborador si n'hi haguera.
No s'utilitzaran ascensors o muntacàrregues, No s'utilitzaran tampoc en aquest
simulacre altres eixides que no siguen les normals de l'edifici
Per part del personal del Centre es procurarà no incórrer en comportaments que
puguen denotar precipitació o nerviosisme, en evitació que aquesta actitud poguera
transmetre's als alumnes, amb les conseqüències negatives que això portaria
aparellades.
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Una vegada desallotjat l'edifici, els alumnes es concentraran en els punts de trobada
prèviament designats com marca l'annex corresponent.
Els alumnes en l'exterior romandran sempre sota el control del Professor
responsable, qui comprovarà la presència de tots els alumnes del seu grup.
És essencial per al bon resultat d'aquest simulacre la completa coordinació i
col·laboració de tots els Professors, tant en la planificació del simulacre com en la
seua realització. El Professor es responsabilitzarà al màxim del comportament dels
alumnes al seu càrrec a fi d'evitar accidents de persones i danys en l'edifici.
6.3.

Instruccions orientatives per als alumnes.
Cada grup d'alumnes haurà d'actuar sempre d'acord amb les indicacions del seu
educador i en cap cas haurà de seguir iniciatives pròpies.
Els alumnes als quals s'hagen encomanat unes funcions concretes pel seu educador,
es responsabilitzaran de complir-les i de col·laborar a mantindre l'ordre del grup.
Els alumnes no recolliran els seus objectes personals, amb la finalitat d'evitar
obstacles i demores.
Els alumnes que en sonar el senyal d'alarma es troben en els banys o en altres locals
annexos, en la mateixa planta de la seua aula, hauran d'incorporar-se amb tota
rapidesa al seu grup.
En cas que es trobe l'alumne en planta diferent a la seua, s'incorporarà al grup que
corresponga en la seua estada.
Tots els moviments hauran de realitzar-se de pressa, però sense córrer, sense
atropellar, ni espentar als altres.
Cap alumne podrà detindre's al costat de les portes d'eixida.
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Els alumnes hauran de realitzar aquest exercici en silenci i amb sentit de l'ordre i
ajuda mútua, per a evitar atropellaments i lesions, ajudant als que tinguen dificultats
o patisquen caigudes.
Els alumnes hauran de realitzar aquesta pràctica d'evacuació respectant el mobiliari i
equipament escolar i utilitzant les portes amb el sentit de gir per al qual estan
previstes.
En cap cas l'alumne haurà de tornar arrere amb el pretext de buscar a germans
menors, amics o objectes personals, etc.
En tot cas els grups romandran units sense disgregar-se, fins i tot quan es troben en
els llocs exteriors de concentració establits, a fi de facilitar a l'educador el control
dels alumnes.

ANNEX 1: PLA DE REAGRUPAMENT, ZONES AMB PUNTS DE REUNION
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ANNEX 2: INVENTARI D'EXTINTORS I BOQUES D'INCENDI (V.I.E.S.)

RESIDÈNCIA 3
PLANTA BAIXA

Extintors ABC
Extintors CO2

18
3

PLANTA 1 (Roble)

Extintors ABC

9

PLANTA 2 (Haya)

Extintors ABC

7

PLANTA 3 (Olmo)

Extintors ABC

10

PLANTA 4 (Fresno)

Boques d’incendis
Extintors ABC

3
8

PLANTA 5 (Tilo)

Boques d’incendis
Extintors ABC

4
6

PLANTA 6 (Castaño)

Boques d’incendis
Extintors ABC

3
8

RESIDÈNCIA 4
PLANTA BAJA

Boques d’incendis
Extintors ABC

1
2

PLANTA 1 (Zorro)

Boques d’incendis
Extintors ABC

4
8

PLANTA 2 (Lince)

Boques d’incendis
Extintors ABC

4
4

PLANTA 3 (Venado)

Boques d’incendis
Extintors ABC
Extintors CO2

4
8
1

PLANTA 4 (Lobo)

Boques d’incendis
Extintors ABC

4
9

PLANTA 5 (Jabali)

Boques d’incendis
Extintors ABC

4
9

PLANTA 6 (Oso)

Boques d’incendis
Extintors ABC

4
9
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ANNEX 3:
PROTOCOL DE FUNCIONAMENT BÀSIC
DOCUMENT NÚMERO 4. “*EVACUACIÓ DE LES RESIDÈNCIES”

Les situacions d'emergència que exigeixen l'evacuació d'un col·legi, una residència
o tot l'internat, són il·limitades, encara que es podrien centrar específicament en tres:
incendi, terratrèmol i inundació. En qualsevol cas la decisió final sobre l'evacuació la
prendrà únicament la direcció del centre de residències o en el seu cas (per a un sol
col·legi) l'educador responsable d'aqueixa unitat.
Cada col·legi, com a mesura previsora disposa, a l'habitació de l'educador, d'una
llanterna en perfecte ús, un llistat complet dels alumnes del col·legi degudament
actualitzat, un joc de claus d'emergència i un pla del punt de reunió que li correspon a cada
col·legi.
La disposició dels punts de reunió responen al criteri que tots els col·legis es
desplacen la mateixa distància i que els limítrofs i baixos de la residència evacuada queden
lliures de pas davant el possible accés de camions de bombers, ambulàncies o altres
vehicles de protecció civil.
Així mateix, els col·legis disposen d'extintors estratègicament col·locats en els
corredors, i de bombes d'aigua, que podrien utilitzar-se en primera instància, si fora el cas,
per a evitar l'evacuació.
Quan s'haja posat en marxa l'evacuació, l'educador responsable del col·legi accedirà
als utensilis esmentats i, amb ells, passarà per totes i cadascuna de les dependències del
col·legi per avisar als alumnes no sols de l'evacuació, sinó també recordant-los el punt de
reunió, de manera que serà l'últim a abandonar el col·legi, després d'haver repassat totes les
dependències.
L'evacuació es realitzarà, en principi, per l'escala interior de cada col·legi (que pot
absorbir ben bé tal devessall), i només en cas de necessitat s'habilitarà l'escala exterior de
l'ascensor (que en cap cas s'usarà) encara que tenint en compte l'obertura amb clau de la
porta de la planta baixa.
Una vegada comprovat que tots els alumnes han eixit, evitant que ho facen amb
embalums i pertinences diverses, i després de repassar totes les dependències, l'educador
acudirà al punt de trobada assignat i llistarà als seus alumnes per a comprovar que estan
tots, tenint en compte la casuística de cada dia (infermeria, permisos, no incorporacions,
etc), després de la qual cosa farà arribar a la direcció del Centre de Residències les novetats
del recompte.
Si en aqueix recompte falta algun alumne, tractarà de localitzar-lo mitjançant
preguntes als seus companys, telèfon mòbil, etc., no permetent que cap alumne isca en la
seua cerca. Aquesta es realitzarà per l'educador comunicant sempre la seua actuació a la
direcció del centre i després de mantindre fora de perill i localitzats a la resta d'alumnes del
seu col·legi. Trobat o no l'alumne que falta, es comunicarà a la direcció del centre que
assumirà, bé els criteris de la seua cerca, bé la seua comunicació a la família, bé la
localització en altres zones (teatre, esports, etc.).
Aquest protocol pot completar-se amb actuacions internes del col·legi, a base de
cèl·lules d'emergència que agrupen un nombre d'alumnes, o de repartiment de
responsabilitats, i que faciliten un adequat procedir en un moment de tensió.
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ANNEX QUATRE: MODEL DE FULL INFORMATIU EN HABITACIONS
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ANNEX CINC: PLANS D'EMERGÈNCIA (PER PLANTES)
A) Tercera residència, planta baixa:

B) Tercera residència, primera planta (ROURE)
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C) tercera residència, segona planta (HAYA):

D) Tercera residència, tercera planta (OLMO):
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E) Tercera residència, quarta planta (FRESNO):

F) Tercera residència, cinquena planta (TILO):
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G) Tercera residència, sisena planta (CASTANYER):

H) Quarta residència, planta baixa:
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I)

Quarta residència, primera planta (ZORRO):

J) Quarta residència, segona planta (LINCE):
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K) Quarta residència, tercera planta (VENADO):

L) Quarta residència, quarta planta (LOBO):
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M) Quarta residència, cinquena planta (JABALÍ):

N) Quarta residència, sisena planta (OSO):
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