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Document 1. Generalitats i Organització Municipal 
 
 

1.1. Introducció, normativa i disposicions legals 

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i 
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les 
persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del 
municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions 
amb el sistema autonòmic de protecció civil. 
Degut a que EL COGUL és una població que té l’obligació d’elaborar l’INFOCAT, té la 
recomanació d’elaborar el NEUCAT i estima oportú l’elaboració de l’INUNCAT, i d’acord amb la 
Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el 
Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n’és la base. 

D’altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s’ha realitzat, a banda del 
Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i 
homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el procediment per a la seva 
tramitació conjunta, d’acord amb les disposicions legals, Plans d’emergència i normativa que 
es descriu a continuació: 

A nivell municipal: 

• El municipi del Soleràs es va adherir al Pla d’Assistència i Suport (PAS) en matèria de 
protecció civil aprovat per Junta de Govern Local del Consell Comarcal de les Garrigues 
17 de novembre de 2011 i homologat per la Comissió de Protecció civil de Catalunya el 
16/2/2012. 

• No existeix ADF de l’àmbit territorial del Cogul. 

• Està en procés de revisió els Plans INFOCAT, NEUCAT i INUNCAT. 

 

A nivell autonòmic: 

• Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s’aprova el Pla de protecció civil de 
Catalunya (PROCICAT). 

• Acord GOV/141/2014, de 21 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). 

• Acord GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT). 

• Acord GOV/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT). 
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• Acord GOV/138/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT). 

• ACORD GOV/115/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per 
risc de vent a Catalunya (VENTCAT). 

• Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a 
l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el 
procediment per a la seva tramitació conjunta. 

 

1.2. Dades generals del municipi 

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI 

 

 DISTRICTE / 

NUCLI / 

PEDANIA 1 

DISTRICTE / 

NUCLI / 

PEDANIA 2 

DISTRICTE / 

NUCLI / 

PEDANIA 3 

DISTRICTE / 

NUCLI / 

PEDANIA 4 

DISTRICTE / 

NUCLI / 

PEDANIA 5 

SUPERFÍCIE 

TOTAL 

17,51 Km²     

POBLACIÓ 160 hab.     

PERCENTATGE 

DE POBLACIÓ 

5,56 % de 

població 

estrangera 

    

DENSITAT 

POBLACIÓ 

9,2 hab/Km²     

 

1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

 TELÈFON AJUNTAMENT 
TELÈFON POLICIA 

LOCAL 
UBICACIÓ 

MUNICIPI VEÍ 1 973 120 002 - Castelldans (NE) 

MUNICIPI VEÍ 2 973 121 129 - L’Albagés (E) 

MUNICIPI VEÍ 3 973 133 232 - El Soleràs (SE) 

NOM MUNICIPI EL COGUL 

COMARCA LES GARRIGUES 

PROVÍNCIA LLEIDA 
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MUNICIPI VEÍ 4 973 136 185 - 
Granyena de les 

Garrigues (SO) 

MUNICIPI VEÍ 5 973 136 500 - 
Alcanó (Comarca del 

Segrià) (O) 

MUNICIPI VEÍ 6 973 136 005 - 
Alfés (Comarca del 

Segrià) (NO) 

MUNICIPI VEÍ 7 973 1222 113 - 
Aspa (Comarca del 

Segrià) (N) 

*Policia local més pròxima està a Les Borges Blanques amb telèfon:  973 14 28 54 

SUPERFÍCIE TOTAL 17,51 Km² = 17.510.000 m² 

SUPERFÍCIE URBANA 66.288 m² 

SUPERFÍCIE FORESTAL 16.317.712 m² 

SUPERFÍCIE AGRÍCOLA 1.126.000 m² 

 

1.2.3. DADES DE POBLACIÓ 

DADES DE POBLACIÓ 

POBLACIÓ TOTAL 160 hab. 

POBLACIÓ ESTACIONAL 

MITJANA 

160 hab. (No varia)* 

*Dades del cens del 1 de gener de 2018 

1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 

CARRETERA / AUTOPISTA TITULARITAT 

PUNTS 

QUILOMÈTRICS 

(FRONTERERS) 

PONTS I TÚNELS 

LV-7021 Aspa-Cogul Diputació 10,5 al 12 - 

NOM CAMÍ 
PRIMARI1 

(>5 m) 

SECUNDARI 

(entre 3 i 5 m) 

ASFALTAT      (SI / 

NO) 

                                                 
1 Segons el Pla INFOCAT: 
Camins primaris: camins que tenen una amplada mínima de 5 m i que permeten el pas creuat de 
vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP). 
Camins secundaris: camins i pistes forestals entre 3 i 5 m d'amplada amb sobre-amples disposats cada 
100-150 m que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP). 
Camins terciaris: camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de camions tipus BRP i que 
tampoc no disposen de sobre-amples cada 100–150 metres. 
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1- Pista del Cogul (C-233) a 

Castelldans 
X  Si 

2- Pista del Cogul a l’Albagés X  Si 

3- Pista del Cogul a Granyena X  Si 

4- Pista del Cogul a Alcanó X  Si 

1- Camí del Pla de la Bassa X  Si 

2- Camí del Baladró  X Si 

3- Camí de la Coma Llovera  X Si 

4- Camí de la Roca Caiguda  X No 

5- Camí dels Mallols  X No 

6- Camí de les Coves  X No 

7- Camí de l’Aubac  X No 

8- Camí de la Punta Sacarrenyo  X No 

9- Camí del Racó de la Guineu  X No 

10- Camí de la Vall del Baladró  X No 

LÍNIA DE FERROCARRIL CARACTERÍSTIQUES ESTACIONS 

PONTS I TÚNELS 

(PUNT 

QUILOMÈTRIC) 

Metro - - - 

RENFE - - - 

FGC - - - 

ESTACIÓ AERONÀUTICA DADES DE CONTACTE CARACTERÍSTIQUES 

- - - 

- - - 

PORT MARÍTIM DADES DE CONTACTE CARACTERÍSTIQUES 

- - - 

MÈTODE DE TRANSPORT DADES DE CONTACTE CARACTERÍSTIQUES 

Autocars ALER 609 360 471 

Línia 2: Juncosa – Les Borges 

Blanques 

Les Borges Blanques – Juncosa 

ATM Lleida 973 27 31 51 
Línia 121: El Cogul – Lleida 

Lleida - El Cogul 
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1.2.5. SERVEIS BÀSICS 

LÍNIA DE GASIFICACIÓ COMPANYIA 
CARACTERÍSTIQUES DEL 

TRANSPORT 

- - - 

 

LÍNIA ELÈCTRICA TENSIÓ COMPANYIA 
AFECTA LA MASSA 

FORESTAL? (S/N) 

ET-01 cr. Vileta Urbà Fecsa No 

 

TORRE DE 

TELECOMUNICACIONS 
COMPANYIA COORDENADES UTM CARACTERÍSTIQUES 

TE-01 
Orange  

Vodafone 

X307639,30   

Y4593466,60 
Pol. 1 Parc. 169 

TE-02 Movistar 
X306981,70 

Y4593170,40 
c/ Eral, 8 

 

La companyia responsable de la xarxa d’aigua potable del COGUL és MANCOMUNITAT 
D’AIGÜES DE LES GARRIGUES (SOREA). 

 

1.2.6. CLIMATOLOGIA 

VALORS NORMALS MITJOS DE PRECIPITACIONS DARRERS ANYS (L/m2 ) mm 

MES GEN FEB MARÇ ABR MAIG JUNY JUL AGO SET OCT NOV DES 

2016 6,3 54,0 32,7 61,0 38,4 15,9 0,4 1,4 21,4 31,3 87,2 24,2 

2015 17,9 16,9 33,1 15,4 5,9 59,9 26,9 10,0 11,2 11,0 76,4 3,8 

2014 43 19,8 14,5 113,8 49,1 17,0 31,1 26,1 101,6 7,3 144,4 20,7 

2013 41,1 34,8 66,3 83,5 34,6 67,9 23,6 3,8 32,6 28,3 116,6 14,9 

2012 1,9 3,9 32,5 56,3 13,2 15,9 21,5 15,5 30,7 120,7 45,2 2,4 

2011 6,0 14,3 96,2 41,1 49,8 30,7 14,2 1,2 3,5 16,7 89,2 1,3 

2010 76,4 31,8 43,3 36,1 58,0 67,2 0,3 17,5 27,5 43,0 8,9 9,6 

2009 17 6 7 15 1 3 4 4 7 9 9 16 

2008 22,6 15,6 9,8 37,6 124,4 34,4 23,8 2,0 32,6 54,2 22,8 20,2 
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2007 14,4 16,0 22,4 141,0 25,4 11,8 1,4 3,8 10,6 42,6 7,6 4,0 

2000 1,4 0,0 20,4 32,0 65,0 43,4 2,8 2,4 7,8 78,6 43,4 29,6 

 

VENTS DOMINANTS 
 

DADES ANY 2016 vent G F M A M J JI A S O N D Anual 
Velocitat mitjana del 
vent (m/s) 2m 1,8 2,2 2,4 2,3 2,5 2,7 2,9 2,6 2,2 1,7 1,6 1 2,2 

Direcció vent 
dominant 2m W W S S S S S S S S SE N S 

Mitjana mensual de 
la ratxa màxima 
diària de vent (m/s) 

2m 7,1 8,4 8,9 8,8 9,4 9,3 8,9 8,8 7,6 6,2 6,9 4 7,9 

Ratxa màxima 
absoluta del vent 
mensual (m/s) 

2m 14,9   
11 

17,1   
07 

15,9   
02 

13,4   
30 

16,6   
28 

13,3   
13 

12,2   
29 

11,7   
28 

12,5   
13 

9,8   
23 

15,5   
23 

7,6   
04 

17,1 
(07/02) 

 

 LOCALITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES ENLLAÇ WEB 

ESTACIÓ 

1 

La Granadella Estació automàtica segona 

més propera del Cogul 

Altitud: 505 m 

http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?

codi=UM 

ESTACIÓ 

2 

Les Borges 

Blanques 

Segona estació automàtica 

més propera del Cogul 

Data alta: 25.01.2017 

Altitud: 283 m 

http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?

codi=YD  

 

1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA 

ALTITUD MÀXIMA 390,8 m (Tossal dels Bessons) 

ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ / 

INFRAESTRUCTURES 

303,39 m (C. de la Llebre) 

ALTITUD MÍNIMA 245,9 (Riu de Set al nord del terme municipal) 

ALTITUD MÍNIMA AMB POBLACIÓ / 

INFRAESTRUCTURES 

267,05 (Piscines municipals) 

ALTITUD DEL NUCLI URBÀ 279 m 

RIUS Riu Set 

RIERES  Vall de Baladró 

Vall de la Coma 

Vall de l’Aranyó 

TORRENTS A DESTACAR - 

CANALS - 

http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YD
http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YD
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LLACS - 

EMBASSAMENTS - 

PASSOS SOTERRANIS - 

 

1.3. Organització municipal de protecció civil 

1.3.1. ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS 

L’organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a 
terme la protecció civil del municipi, amb l’objectiu de fer front a les emergències que puguin 
sorgir dins del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i el medi ambient. 

L’estructura de l’organització municipal de protecció civil té com a punt més elevat de 
responsabilitat a l’alcalde, que és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal i, com a base 
de l’organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les 
accions per tal d’aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal. 

En aquest apartat es tracta, doncs, de donar a conèixer les diferents figures dins de 
l’organització municipal de protecció civil tot explicant les seves funcions i responsabilitats. 

Comissió municipal de protecció civil: 

La Comissió Municipal de Protecció Civil és un òrgan que es crea pel Ple de l'ajuntament i està 
presidit per l'alcalde o alcaldessa. És l'òrgan que vetlla per la prevenció i la seguretat del 
municipi i és el marc de col·laboració, coordinació i presa d’acords entre els diversos 
serveis municipals i entre les diferents administracions amb incidència en el municipi en 
matèria d’anàlisi de risc, prevenció, planificació, intervenció, informació a la població i 
rehabilitació. Així doncs, es tracta d'un òrgan amb caràcter consultiu, deliberant i coordinador. 

Composició: 

COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

CÀRREC 

 Núria Civit Abella (Alcaldessa) 

Encarna Arbones Cuadrat (Tinent d’alcaldessa) 

Anna Torres Fernández (Regidora) 

 

La composició de la Comissió municipal de Protecció Civil serà diferent en cada municipi, però 
en general integrada per representats de l'ajuntament i de les altres administracions que 
disposen de serveis afectes als plans municipals; per representants de les entitats 
col·laboradores en funcions de protecció civil i de l'associació de voluntaris i voluntàries, si n'hi 
ha; pels directors o directores dels plans d'autoprotecció de les empreses i dels centres del 
municipi que hi siguin convocats, i pel personal tècnic que es consideri necessari. 
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L’organigrama municipal en emergències segueix el següent patró: 

 

En resum, s’ha de realitzar una explicació de les funcions i responsabilitats del municipi i de les 
figures següents: 

Centre Receptor d'Alarmes (CRA) 

És el centre on es reben i des d'on es notifiquen els avisos d'emergència. 

Comitè d'emergències: 

o Alcalde 

o Consell Assessor 

o Gabinet d’informació municipal 

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent: 

Alcalde 

L’alcalde del municipi és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal, i per tant el director 
del Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l’emergència. Pot delegar les 
funcions de direcció del Pla al/a la tinent/a d’alcalde (o a altres regidors/es, si en manquen). 

L’alcalde és el responsable màxim de l’elaboració, la implantació i l’execució del Pla de 
protecció civil municipal. 

Consell Assessor 

El Consell Assessor té per funcions: 

Alcalde 

Coordinador d'emergències Gabinet d’informació 

Cap del Grup Local 
d’Intervenció 

 

Cap del Grup Local 
Logístic i d’Acollida 

 

Cap del Grup Local d’Ordre 
i Avisos a la població 

 

Cap del Grup Local 
Sanitari 

 

Grup Local 
d’Intervenció 

Grup Local Logístic i 
d’Acollida 

Grup Local d’Ordre i Avisos 
a la població 

Grup Local Sanitari 

Centre Receptor 
d’Alarmes (CRA) 

COMITÈ 
D'EMERGÈNCIES 
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- Assessorar el director del pla, l’alcalde. 

- Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les 
instruccions de l’alcalde als seus respectius col·laboradors. 

- Altres funcions específiques per a cada risc concret. 

El Consell Assessor es compon de: 

- El / La cap del Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població 

- El / La cap del Grup Local Sanitari 

- El / La cap del Grup Local Logístic i d’Acollida 

- El / La cap del Grup Local Específic pel Risc corresponent en cada cas 

- El / La coordinador municipal de l’emergència 

- Altres en funció del risc a criteri del director del Pla, en general tots els regidors i/o 
tècnics implicats en la resolució de l’emergència 

Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població 

Les funcions d’avisos són: 

- Avisar a la població afectada que estigui en les zones de risc de l’emergència i 
especialment als elements vulnerables. 

- Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població. 

Les funcions d’ordre són: 

- Coordinar i executar les tasques d’allunyament, evacuació o confinament de la 
població i dels elements vulnerables. 

- Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc. 

- Controlar els accessos a la zona de risc. 

- Realitzar la vigilància viària a la zona d’emergència, efectuant el control del trànsit 
d’accés dels components dels grups d’emergència. 

- Guiar els actuants cap al Centre de Comandament Avançat (CCA) i a l’Àrea sanitària. 

Grup Local d’Intervenció 

Les seves funcions són: 

- Assessorar tècnicament als diferents cossos d’emergència sobre l’actuació en front de 
l’emergència. 

- Donar recolzament a les tasques necessàries per a prevenir i controlar les 
emergències. 

- Donar recolzament a les tasques de rescat i salvament de persones i béns. 

- Informar el coordinador del CCA i atendre les seves instruccions. 
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Grup Local Sanitari 

Les seves funcions són: 

- Informar-se de la situació sanitària en l’àrea d’emergència. 

- Prestar assistència sanitària in situ. 

- Conèixer l’estat i la ubicació dels afectats. 

- Cobrir les necessitats farmacèutiques. 

- Prestar atenció psicològica als afectats i familiars. 

- Realitzar les tasques de salut pública. 

Grup Local Logístic i d’Acollida 

Les seves funcions són: 

- Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals. 

- Preparar els centres d’acollida i gestionar-los per tal que es pugui acollir a la població. 

- Donar allotjament, proveïment d’aliments, control i serveis socials a les persones 
afectades. 

- Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin. 

- Rebre el voluntariat. 

Coordinador municipal de l’emergència 

És la figura que fa de vincle entre l’alcalde i els diferents grups d’emergència, essent el màxim 
responsable del Consell Assessor. És el responsable de comunicar-se amb els diferents grups 
d’emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst, a més de suplir a l’alcalde 
en cas que fos necessari, amb una disponibilitat de 24 hores al dia. 

Les seves funcions són: 

- Coordinar l’emergència. 

- Comunicar amb tots els grups d’emergència municipal. 

- Rebre comunicacions del CRA. 

- Assessorar l’alcalde. 

- Controlar la situació i evolució de l’emergència i supervisar les accions dels diferents 
grups d’emergència. 

Representant municipal al PROCICAT 

És el responsable de traslladar-se al CECAT, en cas que aquest ho requereixi, per tal de donar 
informació a Protecció Civil, d’una forma directa i conjunta, de tot el que pugui ser necessari 
per a la resolució de l’emergència. 
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Gabinet d’Informació Municipal 

El Gabinet d’Informació Municipal és l’òrgan responsable de donar la informació en el 
moment de l’emergència. 

Les seves funcions són: 

- Aplegar informació sobre l’emergència 

- Transmetre (o difondre) la informació generada dins el Comitè d’Emergències a la 
població en general i a les persones directament o indirectament afectades 

 

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

CÀRREC OPERATIU CÀRREC HABITUAL 
NÚMERO DE FITXA 

D’ACTUACIÓ 

Centre Receptor d’Alarmes Ajuntament 1 

Alcalde/essa Núria Civit Abella (Alcaldessa) 2 

Coordinador municipal de 

l’emergència 
 Núria Civit Abella (Alcaldessa) 3 

Cap del Grup local d’ordre i 

avisos a la població 

Anna Torres Fernández 

(Regidora) 
4 

Cap del Grup local logístic i 

d’acollida 

Anna Torres Fernández 

(Regidora) 
5 

Cap del Grup local sanitari - 6 

Cap del Gabinet d’informació Núria Civit Abella (Alcaldessa) 7 

Cap del Grup local d’intervenció - 8 

Representant municipal al 

PROCICAT 

Encarna Arbones Cuadrat 

(Tinenta d’alcaldessa) 
9 

 

1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ 

1.3.2.1. Centre de recepció d’alarmes (CRA) 

Lloc Ajuntament 

Adreça Plaça de la Vila, 4 

Telèfon 973 120 367 /  

Correu electrònic ajuntament@cogul.cat 

Altres comunicacions Fax: 973 120 502 

mailto:ajuntament@cogul.cat
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Protocols, fitxes d’actuació, etc. - 

 

El CRA és un centre que ha d’estar operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l’any. En cas que no 
sigui possible, aquestes funcions seran dutes a terme per l'alcalde o persona en qui delegui. 

Funcions 

• Notificar qualsevol alarma al 112 i al CECAT. 
• Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la. 
• Valorar, segons el protocols establerts, la importància de l'alarma. 
• Posar en marxa el avisos d'activació del Pla de protecció civil municipal. 
• Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l'emergència. 
• Establir contacte amb el coordinador municipal de l'emergència o l'alcalde. 

 

1.3.2.2. Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL) 

Lloc Ajuntament 

Adreça Plaça de la Vila, 4 

Telèfon 973 120 367 /  

Correu electrònic ajuntament@cogul.cat 

Recursos - 

Altres comunicacions Fax: 973 120 502 

 

Funcions 

• És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel director del 
Pla. Des d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis relacionats amb 
el Pla. 

• Mantenir contacte directe i continu amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. 
• Notificar als grups operatius i al CECAT l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil 

municipal. 
• Facilitar, si escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, segons 

les circumstàncies del risc i l’evolució de la situació de l'emergència. 
• Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius 

municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos 
municipals necessaris. 

• Canalitzar l'ordre de l'autoritat de protecció civil municipal de prestació de serveis 
personals i la requisa, la intervenció o l’ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris 
per afrontar les situacions d'emergència. 

• Donar suport als mitjans d'emergències, de seguretat i als serveis especialitzats aliens que 

mailto:ajuntament@cogul.cat
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intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat. 

 

1.4. Programa i procediment d’implantació, simulacres, manteniment, revisió i 
actualització 

1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA 

IMPLANTACIÓ DEL PLA 

DATA TIPUS RISC/OS ADREÇAT A 

Abril 

Maig  

Juny 

Sessió informativa Incendis 

(forestals i 

agrícoles) 

Caps dels grups actuants locals  

Agrupació de Defensa Forestal i 
voluntaris municipals ocasionals com 
poden ser les persones del municipi 

que cada vegada que hi ha una 
emergència surten a col·laborar, amb 

els seus recursos privats. 

Abril 

 Maig  

 Juny 

Reunió de coordinació dels 

actuants municipals: 

Simulacre de gabinet 

Incendis 

(forestals i 

agrícoles) 

Caps dels grups actuants locals 

setembre Sessió informativa Inundacions Caps dels grups actuants locals 

Setembre Reunió de coordinació dels 

actuants municipals: 

Simulacre de gabinet 

Inundacions Informació general dels grups actuants 

locals 

octubre Sessió informativa nevades Informació General dels grups locals 
actuants 

novembre Reunió de coordinació 
dels actuants municipals 

nevades Informació General dels grups locals 
actuants 

 

1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA 

MANTENIMENT DEL PLA 

Data d'homologació: Pendent d’homologació 

Data d'homologació de l’última revisió: 2012 (INFOCAT)  

    -     (NEUCAT) 

    -     (INUNCAT) 

Data de l'última actualització: 2018 (INFOCAT, NEUCAT i INUNCAT) 
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Data de la propera revisió: 2022 

 

1.4.3. PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

EXERCICI Nº1: INFOCAT 
Anual i bianual, en cas que la DGPC (Direcció general de protecció civil) 

hagi convocat un simulacre del pla especial 

DATA Maig/juny DATA Maig/juny 

ESCENARI  

Supòsit d’incendi a Les Hortes i Los Aubins 

ZONA INVOLUCRADA 

Sector 1 del terme municipal (Molt pròxim al muncipi) 

CARACTERÍSTIQUES  

Reconeixement de la xarxa de camins i pistes, revisió i repàs funcionament de la Xarxa RESCAT 
(exercici periòdic de trucada a CECAT a través de la xarxa RESCAT), manteniment d’hidrants i 
accessos als punts d’aigua, avisos megafonia. 
Els simulacres consistiran en: 
- Reunir-se a la sala CECOPAL 
- Repassar els passos a seguir per activar el Pla per part del Sr. Alcalde i substitut. 
- Revisar els càrrecs i les funcions que desenvolupa cada actuant en el cas d’una emergència. 
- Revisar els plànols del pla. 
- Descripció i revisió dels elements vulnerables del Pla. 
- Torn de comentaris, dubtes i preguntes. 
- Proposta de revisió del Pla, si s’escau. 

VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D’EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT: 

Coordinació a través del CECAT  i Centre d’atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 

AVALUACIÓ 

Validació del correcte funcionament del procediment de comunicació i actuació de l’emergència 

 

PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

EXERCICI Nº2: INUNCAT 
Anual i bianual, en cas que la DGPC (Direcció general de protecció civil) 

hagi convocat un simulacre del pla especial 

DATA Octubre/novembre HORA 12.00h 

ESCENARI  

Supòsit de inundació al sud-est del terme municipal a la Vall de l’Aranyó i La Baladró (zona 

potencialment inundable) 
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Supòsit de inundació a les afores del municipi, a la part est al Riu Set(zona no potencialment 

inundable) 

ZONA INVOLUCRADA 

Vall de l’Aranyó i La Baladró (zona potencialment inundable) 

Riu Set (zona no potencialment inundable) 

CARACTERÍSTIQUES  

Reconeixement de la xarxa viària i punts conflictius, revisió d’equips, avisos megafonia, revisió i 

repàs funcionament de la Xarxa RESCAT (exercici periòdic de trucada a CECAT a través de la xarxa 

RESCAT) 

VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D’EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT: 

Coordinació a través del CECAT  i Centre d’atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 

AVALUACIÓ 

Validació del correcte funcionament del procediment de comunicació i actuació de l’emergència 

 

PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

EXERCICI Nº3: NEUCAT 
Anual i bianual, en cas que la DGPC (Direcció general de protecció civil) 

hagi convocat un simulacre del pla especial 

DATA Octubre/nombre HORA 12.00h 

ESCENARI  

Supòsit de grans nevades i posteriorment glaçades 

ZONA INVOLUCRADA 

Accessos del municipi des de Lv-7021, cr. Apere, cr. Del Riu, Plaça de la Vila, cr. Raval; 

Cr. Vileta, cr. Corraló, Cr. De l’Eral, cr. Civit,cr. De la Basseta, cr. De la Llebre,  

CARACTERÍSTIQUES  

Reconeixement de la xarxa viària, revisió d’equips, aprovisionament de fundents, avisos megafonia, 

exercici periòdic de trucada a CECAT a través de la xarxa RESCAT 

VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D’EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT: 

Coordinació a través del CECAT  i Centre d’atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 

AVALUACIÓ 

Validació del correcte funcionament del procediment de comunicació i actuació de l’emergència 

 

1.5. Bases per al pla de recuperació previst a l’article 31 de la Llei 4/1997 

1. Recopilació de les fonts d’informació dels danys produïts: 
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• Tècnics municipals 

• Brigada d’obres 

• Agents de la Policia Municipal, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil 

• Bombers 

• Servei d’enllumenat, de clavegueram… del municipi 

• Companyies de l’aigua, del gas, d’electricitat i de telèfons 

• Serveis  de  transports:  ferrocarrils,  transport  urbà,  empreses  d’autocars,  
empreses  de transports… 

• Carreteres 

• Indústries, comerços… del municipi 

• Particulars 

• Serveis sanitaris 

• Altres que el municipi consideri oportú 

 

2. Recopilació de les dades dels danys que s’han produït: 

- Localització dels danys: cal indicar el lloc concret (fins i tot amb cartografia). 

- Descripció de: 

o Els elements afectats (cal indicar el tipus d’element i una descripció). 

o Els tipus dels danys que s’han produït. 

o Causes que han produït els danys. 

3. Valoració econòmica dels danys (despeses que s’han generat durant l’emergència i cost per 
recuperar la normalitat). 

És responsabilitat de l’Ajuntament l’adopció immediata de les mesures següents: 

• Notificació a les companyies de gas, d’electricitat, de telèfons, de llum, carreteres, 
mitjans de transport de les avaries, talls de subministrament, dels danys que s’han 
produït 

• Acollida de la població 

• Proveïment de recursos a la població 

• Desenrunament i neteja 

• Recerca de mitjans i recursos 

• Control d’aqüífers 

Proposta de reconstrucció o reparació dels danys: 
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• Descripció de les obres, reparacions… a realitzar per recuperar o reparar els danys 
(la proposta es pot realitzar per evitar la repetició dels danys) 

• Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat) 

• Designació de responsables 

• Definició de terminis 

 

Cal saber si la zona s’ha declarat o no zona d’actuació especial (o catastròfica). En aquest cas 
les ajudes vindran de l’Estat, el qual aprova un Reial decret llei (primer l’aprova el Consell de 
Ministres i posteriorment el validen les Corts), per establir de forma concreta i per a cada 
catàstrofe totes les mesures, actuacions i procediments a seguir. S’hi estableixen, també, les 
previsions de finançament mitjançant el crèdit extraordinari. 

Al marge de les subvencions que dóna l’Estat, pot haver-hi ajudes de les comunitats 
autònomes, la Unió Europea, les diputacions... En aquest cas, cal tenir en compte que 
aquestes ajudes són incompatibles amb les que pugui donar l’Estat. 

Cal destacar que queden excloses les ajudes de les diferents administracions als danys 
produïts en béns assegurats, ja que existeix el Consorci de Compensació d’Assegurances, 
entitat autònoma de caràcter públic que actua com a reasseguradora de les companyies 
privades en cas que es produeixin catàstrofes. 
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Document 2. Anàlisi del risc 
 

2.1. Risc territorial 

RISC TERRITORIAL 

 DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ 

Emergències per 

pandèmies: 

Segons l’anàlisi històric de 

pandèmies i tenint en compte la 

inexistència d’aquest tipus de 

successos en el territori del 

municipi, es considera un risc baix. 

No obstant, en cas de pandèmia, 

degut als efectes potencials que 

podria generar sobre la salut, es 

considera un risc mig. 

TOLERABLE 

Afectació: tota la població, i en el seu 

cas els ramats (com a vectors 

transmissors). 

Emergències en el 

transport de viatgers 

per ferrocarril: 

- - 

Emergències per 

episodis de 

contaminació a l'Ebre 

aigües avall de 

l'embassament de Flix: 

- - 

Emergències per 

onades de calor 

Segons les dades climàtiques 

disponibles, es considera un risc 

mig.   

MODERAT 

Afectació: la població més vulnerable 

(infants, embarassades, gent gran, 

malalts crònics...) 

Emergències per 

concentració de 

persones 

Segons els actes festius i 

espectacles a l’aire lliure al Cogul, 

es considera un risc mig.  

MODERAT 

Afectació: la població present en els 

diversos actes/esdeveniments 

associats a concentracions de persones 

(festivitats...) 

 

2.2. Riscos especials 

RISCOS ESPECIALS 

 DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ 

Risc químic - - 



Pàgina 26 de 178 

(PLASEQCAT): 

Risc d'incendi forestal 

(INFOCAT): 

Segons el Pla INFOCAT, el municipi 

del Cogul està obligat a disposar 

d’un Pla d’Actuació Municipal per 

risc d’incendi forestal, atenent al 

criteri de perill a patir d’un incendi 

forestal.  

El municipi del Cogul té considerat 

un perill alt o molt alt d’incendis 

forestals 

En cas d’incendi forestal,  

considerant els efectes potencials 

que generaria, es considera un risc 

mig. 

IMPORTANT 

Afectació: la població, l’agricultura, la 

ramaderia i zones forestals de tot el 

municipi.  

Risc d'inundacions 

(INUNCAT): 

Segons el Pla INUNCAT, el municipi 

del Cogul no està obligat a disposar 

d’un Pla d’Actuació Municipal per 

risc d’inundacions, no obstant ho 

considera oportú, atenent al criteri 

de la possibilitat de perill a patir 

d’una inundació.  

Atenent al històric d’inundacions, 

l’any 1996 hi va haver una gran 

inundació per part de la Vall de la 

Coma i el Riu Set que van afectar la 

població que va afectar a les 

piscines i la zona esportiva, per tant, 

la probabilitat que tingui lloc una 

inundació al municipi és mitja.  

A més, en cas d’inundacions, 

considerant els efectes potencials 

que generaria, es considera un risc 

mig. 

TOLERABLE 

Afectació: les infraestructures 

(carreteres, sistemes de 

clavegueram...), els edificis 

(especialment aquells en mal estat), 

l’agricultura i la ramaderia. 

Risc químic en el 

transport (TRANSCAT): 
- - 

Risc per nevades 

(NEUCAT): 

Segons el Pla NEUCAT, el municipi 

del Cogul té recomanat l’elaboració 

d’un Pla d’Actuació Municipal per 

risc de nevada i posteriorment 

glaçades.  

Atenent al històric de nevades 

TOLERABLE 

Afectació: la població, l’agricultura, la 

ramaderia i les infraestructures 
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(nevada important l’any 2001 que 

va provocar incomunicació i danys 

forestals), la probabilitat que tingui 

lloc una nevada al municipi és baixa.  

No obstant això, en cas d’una 

nevada important, considerant els 

efectes potencials que generaria, es 

considera un risc mig. 

Risc per allaus 

(ALLAUCAT): 
- - 

Risc aeronàutic 

(AEROCAT): 
- - 

Risc contaminació 

accidental de les 

aigües marines 

(CAMCAT): 

- - 

Risc sísmic (SISMICAT): - - 

Risc radiològic 

(RADCAT): 
- - 

Risc per ventades  

(VENTCAT)  
- - 

 

2.3. Riscos específics 

En el supòsit que una entitat local desenvolupi en el seu territori diverses activitats obligades a 
redactar i aprovar un pla d’autoprotecció, pot elaborar un pla específic municipal que faci la 
funció d’integració, coordinació i relació de les diferents figures d’autoprotecció 

RISCOS ESPECÍFICS 

 ESCENARIS POSSIBLES 
CONSEQÜÈNCIES 

PROBABLES 
ZONES DE RISC 

RISC 1: Cavalcada de 

Reis (5 de gener per la 

tarda) 

- Aglomeració de 

persones 

- Atropellament 

- Caiguda de persones 

- Danys personals 

- Emergències sanitàries 

Carrers del 

municipi del Cogul 

RISC 2: Carnestoltes 

(febrer) 

- Aglomeració de 

persones 

- Atropellament 

- Comportament incívic 

- Caiguda de persones 

- Danys personals 

- Emergències sanitàries 

Carrers del 

municipi del Cogul 
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RISC 3: Revetlla de Sant 

Joan 

- Accident per artifici en 

mal estat 

- Incendi 

- Explosió 

- Aglomeració de 

persones 

- Comportament incívic 

- Caiguda de persones 

- Danys personals 

- Emergències sanitàries 

Piscines municipals 

RISC 4: Festa Major 

Santa Creu (Últim cap 

de setmana d’abril fins 

al 3 de maig) 

- Aglomeració de 

persones 

- Caiguda de persones 

- Danys personals 

- Emergències sanitàries 

Diversos espais del 

municipi 

RISC 5: Actuacions a 

l’aire lliure a les 

Pintures (1 de maig i 15 

d’agost) 

- Aglomeració de 

persones 

- Atropellament (acte 

pròxim a la carretera de 

la Pista del Cogul a 

l’Albagés) 

- Comportament incívic 

- Danys personals 

- Emergències sanitàries 

Exterior del Centre 

d’interpretació de 

la Roca dels Moros 
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Document 3. Vulnerabilitat municipal 
 
 

3.1. Àrees o sectors d’afectació 

Emergències per pandèmies: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

Nucli del Cogul 
Nord del terme 

municipal 
Població 

Granja de porcs 

Al c/ de la Basseta, al 

sud-oest de les afores 

del municipi 

Bestiar 

Granja de conills 1 

Nord del terme 

municipal, al nord-

oest de les afores del 

municipi 

Bestiar 

Granja de conills 2 

Nord del terme 

municipal, al sud-oest 

de les afores del 

municipi (al costat de 

la LV-7021 d’Aspa al 

Cogul 

Bestiar 

Granja d’inseminació 

de conills 

Nord del terme 

municipal, a l’est de 

les afores del municipi 

(al costat de la Pista 

del Cogul a l’Albagés) 

Bestiar 

 

Emergències en el transport de viatgers per ferrocarril: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

- - - 

 

Emergències per episodis de contaminació a l'Ebre aigües avall de l'embassament de Flix: 
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VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

- - - 

 

Emergències per onades de calor: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

Nucli del Cogul 
Nord del terme 

municipal 
Població 

 

Emergències per concentració de persones: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

Nucli del Cogul 
Nord del terme 

municipal 
Població 

Piscines municipals Est del municipi Població 

Centre d’interpretació 

de la Roca dels Moros 

A l’est de les afores 

del municipi (Nord del 

terme municipal) 

Població 

 

Emergències per risc químic: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

- - - 

 

Emergències per risc d'incendi forestal: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

Sector 1 (Les Hortes, 

Los Aubins) 

Nord del terme 

municipal i est del 

municipi 

Població 

Masses forestals 
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Sector 2 (Lo Saladar, 

Riu Set) 

Est del terme 

municipal 

Elements vulnerables 

Sector 3 (Vall de 

l’Aranyó) 

Centre del terme 

municipal 

Sector 4 (Vall de la 

Coma Llobera) 

Nord del terme 

municipal 

 

Emergències per risc d'inundacions: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

Nucli del Cogul 
Nord del terme 

municipal 

Població, edificis, 

serveis bàsics, edificis 

en mal estat 

Vall de l’Aranyó La 

Baladró i la Coma 

(zona potencialment 

inundable) 

Sud est del terme 

municipal 
Població 

Riu Set (zona no 

potencialment 

inundable) 

D’est a nord del 

municipi 
Població 

Carretera LV-7021 

d’Aspa al Cogul 

Del nord-oest del 

municipi al municipi 

Via de circulació 

principal de vehicles 

1- Pista del Cogul (C-

233) a Castelldans 

De LV-7021 cap al 

nord-est del terme 

municipal 

Camins principals de 

circulació de vehicles 

2- Pista del Cogul a 

l’Albagés 

De LV-7021 cap al sud-

est del terme 

municipal 

3- Pista del Cogul a 

Granyena 

De la Pista del Cogul a 

Alcanó cap al sud-oest 

4- Pista del Cogul a 

Alcanó 

De LV-7021 cap a l’est 

del terme municipal 

1- Camí del Pla de la 

Bassa 

De cr. Raval cap al sud 

del terme municipal 

2- Camí del Baladró 
De cr. Raval cap al sud 

del terme municipal 
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3- Camí de la Coma 

Llovera 

Pista del Cogul a 

Castelldans cap al 

nord-est del terme 

municipal 

4- Camí de la Roca 

Caiguda 

Des de Pista del Cogul 

a Alcanó cap al nord 

5- Camí dels Mallols 
Des de Pista del Cogul 

a Alcanó cap al sud 

6- Camí de les Coves 
De cr. Raval cap a l’est 

del terme municipal 

7- Camí de l’Aubac 
De cr. Raval cap a l’est 

del terme municipal 

8- Camí de la Punta 

Sacarrenyo 

Pista del Cogul a 

Castelldans cap al 

nord del terme 

municipal 

9- Camí del Racó de la 

Guineu 

Des de Pista del Cogul 

a l’Albagés cap a l’est 

del terme municipal 

10- Camí de la Vall del 

Baladró 

Des de Pista del Cogul 

a l’Albagés al sud del 

terme municipal 

(pròxim a La Baladró) 

 

Emergències per risc químic en el transport: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

- - - 

 

Emergències per risc de nevades: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

Nucli del Cogul 
Nord del terme 

municipal 

Serveis bàsics 

Edificis en mal estat 

Població 
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Carretera LV-7021 

d’Aspa al Cogul 

Del nord-oest del 

municipi al municipi 

Via de circulació 

principal de vehicles 

1- Pista del Cogul (C-

233) a Castelldans 

De LV-7021 cap al nord-

est del terme municipal 

Camins principals de 

circulació de vehicles 

2- Pista del Cogul a 

l’Albagés 

De LV-7021 cap al sud-

est del terme municipal 

3- Pista del Cogul a 

Granyena 

De la Pista del Cogul a 

Alcanó cap al sud-oest 

4- Pista del Cogul a 

Alcanó 

De LV-7021 cap a l’est 

del terme municipal 

1- Camí del Pla de la 

Bassa 

De cr. Raval cap al sud 

del terme municipal 

2- Camí del Baladró 
De cr. Raval cap al sud 

del terme municipal 

3- Camí de la Coma 

Llovera 

Pista del Cogul a 

Castelldans cap al nord-

est del terme municipal 

4- Camí de la Roca 

Caiguda 

Des de Pista del Cogul a 

Alcanó cap al nord 

5- Camí dels Mallols 
Des de Pista del Cogul a 

Alcanó cap al sud 

6- Camí de les Coves 
De cr. Raval cap a l’est 

del terme municipal 

7- Camí de l’Aubac 
De cr. Raval cap a l’est 

del terme municipal 

8- Camí de la Punta 

Sacarrenyo 

Pista del Cogul a 

Castelldans cap al nord 

del terme municipal 

9- Camí del Racó de la 

Guineu 

Des de Pista del Cogul a 

l’Albagés cap a l’est del 

terme municipal 

10- Camí de la Vall del 

Baladró 

Des de Pista del Cogul a 

l’Albagés al sud del 

terme municipal 

(pròxim a La Baladró) 

 

Emergències per risc d'allaus: 
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VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

- - - 

 

Emergències per risc aeronàutic: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

- - - 

 

Emergències per risc de contaminació accidental de les aigües marines: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

- - - 

 

Emergències per risc sísmic: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

- - - 

 

Emergències per risc radiològic: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

- - - 

 

Emergències per risc de ventades: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

- - - 
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3.2. Elements vulnerables 

Emergències per pandèmies: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM 

- - - - - - - 

 

Emergències en el transport de viatgers per ferrocarril: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM 

- - - - - - - 

 

Emergències per episodis de contaminació a l'Ebre aigües avall de l'embassament de Flix: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM 

- - - - - - - 

 

Emergències per onades de calor: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM 

- - - - - - - 

 

Emergències per concentració de persones: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA TELÈFON ÚS SECTO UTM 
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/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

R 

EV-00 Nucli del Cogul - 
 

 

Tot 

l’any 

- X307068,80   

Y4593185,00 

EV-03 
Piscines municipals 

(zona de picnic) 
c/ del Riu s/n - Estiu 

- X307153,40   

Y4593125,30 

EV-06 

Centre 

d’interpretació de 

la Roca dels Moros. 

Monument 

patrimoni de la 

Humanitat (museu) 

Pol. 2 parc. 

128 Camí del 

Cogul a 

Albagés km. 1 

   

  

Tot 

l’any 

- X307733,40   

Y4592881,90 

 

Emergències per risc químic: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM 

- - - - - - - 

 

Emergències per risc d'incendi forestal: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE 

MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM 

EV-00 Nucli del Cogul - 
 

 
Tot l’any 

- X307068,80   

Y4593185,00 

EV-01 Ajuntament 
Pl. de la 

Vila, 1 
 Tot l’any 

- X307068,80   

Y4593185,00 

EV-02 
Església Santa 

Maria del Cogul 

Pl. de la 

Vila, 3 
- Tot l’any 

- X307085,80   

Y4593170,00 

EV-03 
Piscines municipals 

(zona de picnic) 

c/ del Riu 

s/n 
- Estiu 

Les 
Hortes, 

Los 
Aubins 

X307153,40   

Y4593125,30 

EV-04 Instal·lacions c/ del Riu - Tot l’any Sector 1 
(Les 

X307154,10   
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esportives s/n Hortes, 
Los 

Aubins) 

Y4593149,10 

EV-05 Consultori mèdic 
Pl. de la 

Vila, 4 

 

 
Tot l’any 

 
- 

X307068,80   

Y4593185,00 

EV-06 

Centre 

d’interpretació de 

la Roca dels Moros. 

Monument 

patrimoni de la 

Humanitat (museu) 

Pol. 2 parc. 

128 Camí 

del Cogul a 

Albagés km. 

1 

   

  
Tot l’any 

Sector 1 
(Les 

Hortes, 
Los 

Aubins) 

X307733,40   

Y4592881,90 

EV-07 

Bar - Centre 

recreatiu - Alberg 

municipal (CA-01) 

Pl. de la 

Vila, 10 
 Tot l’any 

 
- 

X307026,00   

Y4593189,80 

EV-08 Farmaciola 
Pl. de la 

Vila, 1 

 

 
Tot l’any 

- X307068,80   

Y4593185,00 

EV-09 

Tombes del Saladar 

(conjunt 

arqueològic) 

Pista del 

Cogul a 

l'Albagés (a 

4 km del 

municipi) 

- Tot l’any 

 
 
 
- 

X308642,40   

Y4592488,50 

EV-10 Era Cal 

c/ Eral, s/n 

(Afores) 

Pol. 4 Parc. 

160 

 
Cap de 

setmana 

 
 
- 

X306970,20   

Y4593130,30 

EV-11 Jaume de Cal Roig 

c/ Eral, s/n 

(Afores) 

Pol. 4 Parc. 

156 

 Tot l’any 

 
 
- 

X306905,50   

Y4593143,10 

EV-12 Mas Enterrador 
Pol. 2 Parc. 

135 
- 

Cap de 

setmana 

Sector 1 
(Les 

Hortes, 
Los 

Aubins) 

307679,40   

Y4592755,30 

EV-13 
Veïns Mas de 

l’Enterrador 

Pol. 2 Parc. 

136 
- 

Cap de 

setmana 

Sector 1 
(Les 

Hortes, 
Los 

Aubins) 

X307708,20   

Y4592750,60 

EV-14 Era Ams 
Pol. 2 Parc. 

35 
 

Cap de 

setmana 

Sector 1 
(Les 

Hortes, 
Los 

Aubins) 

X307138,70   

Y4592963,30 
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EV-15 Granja de porcs 
Pol. 3 Parc. 

3 
 Tot l’any 

 
- 

X306914,80   

Y4592992,60 

EV-16 Granja de conills 1 
Pol. 4 Parc. 

62 
 Tot l’any 

 
- 

X306772,80   

Y4593584,60 

EV-17 Granja de conills 2 
Pol. 3 Parc. 

10 
 Tot l’any 

 
- 

X306830,80   

Y4592864,10 

EV-18 

Granja 

d’inseminació de 

conills 

Pol. 2 Parc. 

37 
 Tot l’any 

Sector 1 
(Les 

Hortes, 
Los 

Aubins) 

X307333,30   

Y4593070,60 

EV-19 Granja en desús 
Pol. 3 Parc. 

225 

 

 
- 

 
- 

X308009,80   

Y4588837,60 

 

Emergències per risc d'inundacions: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE 

MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM 

EV-00 Nucli del Cogul - 

 

 

 

Tot 

l’any 

- X307068,80   

Y4593185,00 

EV-03 
Piscines municipals 

(zona de picnic)  

c/ del Riu 

s/n 
- Estiu 

Vall de la Coma  

i Riu Set (zona 

potencialment 

inundable) 

X307153,40   

Y4593125,30 

EV-04 
Instal·lacions 

esportives 

c/ del Riu 

s/n 
- 

Tot 

l’any 

Vall de la Coma  

i Riu Set (zona 

potencialment 

inundable) 

X307154,10   

Y4593149,10 

EV-18 

Granja 

d’inseminació de 

conills 

Pol. 2 

Parc. 37 

 

 

Tot 

l’any 

Riu Set (zona no 
potencialment 

inundable) 

X307333,30   

Y4593070,60 

 

Emergències per risc químic en el transport: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 
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CODI NOM ADREÇA 
TELÈFON /ALTRE 

MITJÀ D'AVÍS 
ÚS 

SECTOR UTM 

- - - - - - - 

 

Emergències per risc de nevades: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE 

MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM 

EV-00 Nucli del Cogul - 
 

 
Tot l’any 

- X307068,80   

Y4593185,00 

EV-06 

Centre 

d’interpretació de la 

Roca dels Moros. 

Monument 

patrimoni de la 

Humanitat (museu) 

Pol. 2 parc. 

128 Camí 

del Cogul a 

Albagés km. 

1 

   

 
Tot l’any 

- X307733,40   

Y4592881,90 

EV-07 

Bar - Centre 

recreatiu - Alberg 

municipal (CA-01) 

Pl. de la 

Vila, 10 
 Tot l’any 

 
- 

X307026,00   

Y4593189,80 

EV-09 

Tombes del Saladar 

(conjunt 

arqueològic) 

Pista del 

Cogul a 

l'Albagés (a 

4 km del 

municipi) 

- Tot l’any 

- X308642,40   

Y4592488,50 

EV-11 Jaume de Cal Roig 

c/ Eral, s/n 

(Afores) 

Pol. 4 Parc. 

156 

 Tot l’any 

 
 
- 

X306905,50   

Y4593143,10 

EV-15 Granja de porcs 
Pol. 3 Parc. 

3 
 Tot l’any 

 
- 

X306914,80   

Y4592992,60 

EV-16 Granja de conills 1 
Pol. 4 Parc. 

62 
 Tot l’any 

 
- 

X306772,80   

Y4593584,60 

EV-17 Granja de conills 2 
Pol. 3 Parc. 

10 
 Tot l’any 

 
- 

X306830,80   

Y4592864,10 

EV-18 Granja d’inseminació Pol. 2 Parc.  Tot l’any - X307333,30   
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de conills 37 Y4593070,60 

EV-20 

Sala ocasional de 

venda de pa, 

perruqueria i 

podologia en l'edifici 

de les escoles CEIP 

Camp Crusat 

(actualment 

tancades) (CA-02) 

c/ Apere, 31  Tot l’any 

 
 
 
 
 
- 

 

 

X306994,20   

Y4593336,20 

EV-21 Sala de Ball (CA-03) 

cr. Olivé, 6 

(part de 

darrera del 

Centre 

recreatiu) 

 Tot l’any 

 
 
 
- 

 

X307026,00   

Y4593189,80 

 

Emergències per risc d'allaus: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM 

- - - - - - - 

 

Emergències per risc aeronàutic: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM 

- - - - - - - 

 

Emergències per risc de contaminació accidental de les aigües marines: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM 

- - - - - - - 
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Emergències per risc sísmic: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM 

- - - - - - - 

 

Emergències per risc radiològic: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM 

- - - - - - - 

 

Emergències per risc de ventades: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM 

- - - - - - - 
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Alguns elements vulnerables es troben desenvolupats en les següents fitxes: 

EDIFICACIONS AÏLLADES 

En aquest punt s'han d'incorporar les dades de la base de dades de caràcter personal de 
masies. En cas que no se'n disposi, s'ha d'emplenar aquesta fitxa. 

EV-10 Era Cal Patet 

Ús de l'edificació i tipus de 
construcció 

Titular Telèfons de contacte 

Habitatge esporàdic i 
magatzem 

Pedra seca i totxo 

  

Descripció de l'accés 
principal 

Pel camí des del c/ Eral 
c/ Eral, s/n (Afores) 

Pol. 4 Parc. 160 

Coordenades UTM 
(ETRS89) 

Ocupació de l'edifici 
Franja de protecció de com a 

mínim 25 metres 

X Y        Habitual          

       2ª Residència 

Estiu i cap de setmana 

SÍ         

NO      

X306970,20 Y4593130,30 

Nombre de persones per rangs d'edat 

2 persones 46 anys 

2 persones 12 anys 

Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que 
han d'anar als hospitals a fer diàlisi)?              SÍ             NO 

Evacuació amb mitjans 
propis? 

SÍ         

NO      

Maquinària en cas 
d’emergència 

Nom del propietari Telèfon de contacte 

- - - 
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EV-11 Jaume de Cal Roig 

Ús de l'edificació i tipus de 
construcció 

Titular Telèfons de contacte 

Habitatge  

Pedra seca 
  

Descripció de l'accés 
principal 

c/ Eral 
c/ Eral, s/n (Afores) 

Pol. 4 Parc. 156 

Coordenades UTM 
(ETRS89) 

Ocupació de l'edifici 
Franja de protecció de com a 

mínim 25 metres 

X Y        Habitual          

       2ª Residència 

Estiu i cap de setmana 

SÍ         

NO      

X306905,50 Y4593143,10 

Nombre de persones per rangs d'edat 

2 persones 65 anys 

Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que 
han d'anar als hospitals a fer diàlisi)?              SÍ             NO 

Evacuació amb mitjans 
propis? 

SÍ         

NO      

Maquinària en cas 
d’emergència 

Nom del propietari Telèfon de contacte 

- - - 

 

EV-12 Mas Enterrador 

Ús de l'edificació i tipus de 
construcció 

Titular Telèfons de contacte 

Habitatge (esporàdic) 

Totxo 
 - 
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Descripció de l'accés 
principal 

Camí de l'Aubac Pol. 2 Parc. 135 

Coordenades UTM 
(ETRS89) 

Ocupació de l'edifici 
Franja de protecció de com a 

mínim 25 metres 

X Y        Habitual          

       2ª Residència 

Estiu i cap de setmana 

SÍ         

NO      
X307679,40 Y4592755,30 

Nombre de persones per rangs d'edat 

2 persones 50 anys 

3 persones 5 - 10 - 12 anys 

Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que 
han d'anar als hospitals a fer diàlisi)?              SÍ             NO 

Evacuació amb mitjans 
propis? 

SÍ         

NO      

Maquinària en cas 
d’emergència 

Nom del propietari Telèfon de contacte 

- - - 

 

EV-13 Veïns Mas Enterrador 

Ús de l'edificació i tipus de 
construcció 

Titular Telèfons de contacte 

Habitatge (esporàdic) 

Totxo gris (maó) 
 - 

Descripció de l'accés 
principal 

Camí des del camí de l'Aubac Pol. 2 Parc. 136 

Coordenades UTM 
(ETRS89) 

Ocupació de l'edifici 
Franja de protecció de com a 

mínim 25 metres 

X Y        Habitual          SÍ         
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X307708,20 Y4592750,60 
       2ª Residència 

Estiu i cap de setmana 

NO      

Nombre de persones per rangs d'edat 

No facilitat - 

Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que 
han d'anar als hospitals a fer diàlisi)?              SÍ             NO 

Evacuació amb mitjans 
propis? 

SÍ         

NO      

Maquinària en cas 
d’emergència 

Nom del propietari Telèfon de contacte 

- - - 

 

EV-14 Era Ams 

Ús de l'edificació i tipus de 
construcció 

Titular Telèfons de contacte 

Habitatge ocasional 

Pedra seca i totxo 
  

Descripció de l'accés 
principal 

Camí des del camí de l'Aubac Pol. 2 Parc. 35 

Coordenades UTM 
(ETRS89) 

Ocupació de l'edifici 
Franja de protecció de com a 

mínim 25 metres 

X Y        Habitual          

       2ª Residència 

Estiu i cap de setmana 

SÍ         

NO      
X307138,70 Y4592963,30 

Nombre de persones per rangs d'edat 

No facilitat - 
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Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que 
han d'anar als hospitals a fer diàlisi)?              SÍ             NO 

Evacuació amb mitjans 
propis? 

SÍ         

NO      

Maquinària en cas 
d’emergència 

Nom del propietari Telèfon de contacte 

- - - 

 

 

 

URBANITZACIONS, NUCLIS I AGREGATS DE POBLACIÓ 

Nom Nucli del Cogul 
Descripció dels accessos Des de LV-7021 - Pista del Cogul a Alcanó – Pista del 

Cogul a Castelldans 
Amplada 
vial 

Variable 
(4,4 -5,2 m) 

Tipus ferm Asfaltat Pendent màxim - 

Vials  interns Cul-de-sacs Si 
Amplada Variable Tipus ferm Asfaltat o 

encimentat 
Pendent màxim - 

Franja de protecció ≥25 m Sí                 Parcial                 No   
Manteniment franja i zones verdes Bo                 Mitjà                 Dolent   
Existència 
cases de 
fusta Estat de les 

parcel·les 

% parcel·les que compleixen condicions de 
protecció: Indeterminat 
% parcel·les que NO compleixen condicions de 
protecció: Indeterminat  

Sí     No   

Nombre 
d'habitatges 

137 Nombre 
d'habitants: 

160 

Xarxa d'hidrants Sí        No   
Punt de 
reunió 

Cr. De l’Apere (davant del Molí de l’oli Vilà) 

 

Cal adjuntar un plànol de delimitació de les urbanitzacions al Document 7.Cartografia 
específica. 
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Document 4. Procediments operatius per risc 
 

4.1. Procediment operatiu 

4.1.1. Criteris d'activació. Nivells 

» PRE-ALERTA: 

La pre-alerta es produeix, en general quan: 

o És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a 
mig termini.  

o També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions (per 
exemple les derivades de control de preses que generen cabals propers a 
produir inundacions). 

La pre-alerta no implica l’activació del Pla. 

» ALERTA: 

El Pla s'activa en fase d’alerta, en general quan: 

∗ S’informa de l’activació d’un Pla Especial de la Generalitat en fase d’alerta per 
afectació a la zona on es troba el municipi. 

∗ Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d’emergència 
important a la població a curt termini. 

∗ Davant de emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a 
persones, béns i vies de comunicació. 

∗ En emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no puguin 
produir danys a l’exterior però que puguin produir alarma en la població. 

» EMERGÈNCIA: 

El Pla s'activa en fase d’emergència, en general davant de les situacions següents: 

∗ S’informa de l’activació en fase d’emergència d’un Pla Especial de la Generalitat en 
fase d’emergència per afectació a la zona on es troba el municipi. 

∗ Davant d’emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per 
al municipi o danys a la població. 

A l'annex 1 es detallen criteris concrets per riscos concrets. 

4.1.2. Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL 

FASE  TASQUES  
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PREALERTA 

 Seguiment de la situació: 

 Comunicats del CECAT 

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ 

 Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat  

 Responsable de l’activitat (en cas de risc per concentració de persones). 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

ALERTA  

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el Pla bàsic municipal i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 

SEM). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 

fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació que 

s’escaigui. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació 

amb el CECAT. 

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població 

afectada, si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

 Habilitar punts d’informació a la població. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla bàsic d’emergències municipal 

al CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC D’INCENDI FORESTAL 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT 

 Perill d’incendi forestal: 

http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/ 

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ 

 Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat 

http://www.meteo.cat/prediccio/general/
http://cit.transit.gencat.cat/
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/
http://www.meteo.cat/prediccio/general/
http://cit.transit.gencat.cat/
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 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Vigilància de les següents zones d’especial risc: 

 Sectors d’incendi: 1 (Les Hortes, Los Aubins), 2 (Lo Saladar, Riu Set), 3 

(Vall de l’Aranyó) i 4 (Vall de la Coma Llobera) 

 Elements vulnerables 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el Pla d’actuació municipal per incendis forestals i comunicar-ho al 

CECAT. 

 Trucar al 112 si es detecta un incendi. 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 

fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació 

amb el CECAT. 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’incendi. 

 Avís als elements vulnerables, transmetre la mesura d’autoprotecció que 

estableixi bombers i demanar si tenen necessitats especials. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població 

afectada, si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

 Habilitar punts d’informació a la població. 

 Preparar l’avituallament dels grups locals que treballin en l’incendi. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 

als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 Deixar lliures les zones de vehicles en les àrees on es situen els hidrants per 

facilitar tasques 

 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC D’INUNDACIONS 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ 

 Estacions d’aforament: http://aca-web.gencat.cat/ o 

http://www.meteo.cat/prediccio/general/
http://aca-web.gencat.cat/
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http://195.55.247.237/saihebro/ 

 Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Vigilància de les següents zones d’especial risc o punts d’aforament: 

 Vall de l’Aranyó (no afecta el municipi) 

 Vall la Baladró (no afecta el municipi) 

 Vall de la Coma (pot afectar les piscines i la zona esportiva) 

 Les següents actuacions concretes en els següents punts d’actuació 

prioritària: 

 PAP-1: En cas d’inundar-se el Riu Set (zona no potencialment inundable) 

el Pont sobre el Riu Set que connecta la pista de Castelldans al Cogul 

amb LV-7021 i el municipi del Cogul; netejar embornals i desaigües de 

fulles o materials que impedeixin el desguàs correcte; tallar el trànsit 

d’aquells camins o carreteres que portin a les zones inundables (control 

de trànsit); preveure la netejar de la via que s’hagi pogut embrutar per 

l’acumulació de terres i/o altres tipus de materials que poden impedir el 

pas. 

 5. Les següents actuacions concretes en els següents punts conflictius: 

 PC-01 (PC-03): En cas d’inundar-se el Riu Set (zona no potencialment 

inundable) el Pont sobre el Riu Set que connecta la pista de Castelldans 

al Cogul amb LV-7021 i el municipi del Cogul; netejar embornals i 

desaigües de fulles o materials que impedeixin el desguàs correcte; 

tallar el trànsit d’aquells camins o carreteres que portin a les zones 

inundables (control de trànsit); preveure la netejar de la via que s’hagi 

pogut embrutar per l’acumulació de terres i/o altres tipus de materials 

que poden impedir el pas. 

 6. Avisar aquelles persones que facin activitats a la llera del riu. En concret: 

 En cas d’inundar-se el Riu Set (zona no potencialment inundable) i/o la 

Vall de la Coma (zona potencialment inundable) hi ha una zona de picnic 

amb taules i bancs (està situada al costat de les piscines municipals i la 

zona esportiva). 

 En cas d’inundar-se el Riu Set (zona no potencialment inundable) a 

l’estiu es realitza l’activitat de passejar amb petites barques pel cabal 

del riu Set. 

ALERTA  Activar el Pla d’actuació municipal per inundacions i comunicar-ho al CECAT. 

http://195.55.247.237/saihebro/
http://cit.transit.gencat.cat/
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EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 

SEM). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 

fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), seguir la vigilància i 

mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Les següents actuacions concretes en els següents punts d’actuació 

prioritària: 

 PAP-1: En cas d’inundar-se el Riu Set (zona no potencialment inundable) 

el Pont sobre el Riu Set que connecta la pista de Castelldans al Cogul 

amb LV-7021 i el municipi del Cogul; netejar embornals i desaigües de 

fulles o materials que impedeixin el desguàs correcte; tallar el trànsit 

d’aquells camins o carreteres que portin a les zones inundables (control 

de trànsit); preveure la netejar de la via que s’hagi pogut embrutar per 

l’acumulació de terres i/o altres tipus de materials que poden impedir el 

pas. 

 Les següents actuacions concretes en els següents punts conflictius: 

 PC-01 (PC-03): En cas d’inundar-se el Riu Set (zona no potencialment 

inundable) el Pont sobre el Riu Set que connecta la pista de Castelldans 

al Cogul amb LV-7021 i el municipi del Cogul; netejar embornals i 

desaigües de fulles o materials que impedeixin el desguàs correcte; 

tallar el trànsit d’aquells camins o carreteres que portin a les zones 

inundables (control de trànsit); preveure la netejar de la via que s’hagi 

pogut embrutar per l’acumulació de terres i/o altres tipus de materials 

que poden impedir el pas. 

 Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: 

 En cas d’inundar-se el Riu Set (zona no potencialment inundable): 

Carretera LV-7021 d’Aspa al Cogul – Pista del Cogul a Castelldans – Pista 

del Cogul a l’Albagés – Pista del Cogul a l’Alcanó (vies que es connecten 

al voltant del pont del Riu Set). 

 Tancar els següents espais públics: 

 En cas d’inundar-se el Riu Set (zona no potencialment inundable) i/o la 

Vall de la Coma (zona potencialment inundable) tancar l’accés a la zona 

de picnic (situada al costat de les piscines municipals i la zona esportiva). 

 Suspendre els esdeveniments públics a l’aire lliure que puguin tenir risc per 
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tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres. 

 Suspendre activitats esportives i recreatives al mar o als rius i controlar 

l’accés als passeigs marítims, esculleres i dics. 

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local (treure fang i arbres trencats). 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població 

afectada, si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 

als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general/ 

 Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació nivometeorològica als punts següents: 

 Estació meteorològica automàtica de la Granadella (la més propera al 

municipi) 

 Comprovar la disponibilitat de fundents als magatzems: 

 Magatzem municipal de l’antic escorxador (Pol. 1 parc. 230; X307135,70   

Y4593316,60) 

 Comprar més fundents, si és necessari, a: 

 Diputació de Lleida: Vies i Obres  

 

 Salinera de Cardona S.L.  

 

 Iberpotash  

 

 Distribuir fundents als següent punts i rutes: 

 Punts de distribució de fundents: 

http://www.meteo.cat/prediccio/general/
http://cit.transit.gencat.cat/
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 Magatzem municipal de l’antic escorxador (Pol. 1 parc. 230; X307135,70   

Y4593316,60) 

 Rutes de distribució de fundents: 

 - 

 Posar fundents a disposició de la població en els següents punts: 

 - 

 Senyalitzar els següents punts conflictius per risc de glaçades: 

 PC.3: Pont del Riu Set s’hi pot acumular gel 

 Habilitar zones d’aparcaments de vehicles a: 

 Al pati de les escoles CEIP Camp Crusat al c/ Apere, 31 

 Revisar l’estat dels grups electrògens disponibles a:  

 - 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el Pla d’actuació municipal per nevades i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 

SEM). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 

fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels gruixos 

de neu i mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Neteja, i distribució de fundents si escau, als següents punts i rutes: 

 Punts a netejar la neu: 

 Plaça de la Vila (ajuntament, consultori mèdic, farmaciola, 

església) 

 Cr. D’Apere (escola) 

 Rutes de neteja: 

 Prioritat 1:  

 Ruta 1.1: cr. D’Apere, Plaça de la Vila, cr. Raval, cr. Del Riu 

 Prioritat 2:  

 Ruta 2.1: cr. Civit, cr. Vileta, cr. De la Llebre, cr. Oliver, cr. 

Corraló, cr. De l’Eral, cr. Basseta, cr. Del Riu (part de darrera 

l’església) 

 Prioritat 3: 
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 Ruta 3.1: Cr. Magí 

 Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: 

 Accés al municipi: Des de la Pista del Cogul a Castelldans – LV-0721, 

possible gel acumulat al pont. 

 Tancar els següents espais públics: 

 - 

 Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l’aire 

lliure. 

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

 Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les voreres i 

terrats. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població 

afectada, si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 

als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

4.1.3. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís 

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D’AVÍS 

 RESPONSABLE MITJANS DESTINATARIS 

RISC 1: INFOCAT 

(INCENDIS 

FORESTALS I 

AGRÍCOLS) 

Núria Civit Abella (Alcaldessa) a 

través del CECAT, demanar suport 

al cos dels Mossos d’Esquadra si 

amb els mitjans municipals no és 

suficient.  

Vehicles i 

megafonia 

Trucada 

telefònica 

Prioritat 1: Elements 

vulnerables afectats 

pel risc 

Prioritat 2: Població en 

general 

RISC 2: NEUCAT 

(NEVADES) 

Núria Civit Abella (Alcaldessa) a 

través del CECAT, demanar suport 

al cos dels Mossos d’Esquadra si 

amb els mitjans municipals no és 

suficient.  

Vehicles i 

megafonia 

Trucada 

telefònica 

Prioritat 1: Elements 

vulnerables afectats 

pel risc 

Prioritat 2: Població en 

general 
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RISC 3: INUNCAT 

(INUNDACIONS) 

Núria Civit Abella (Alcaldessa) a 

través del CECAT, demanar suport 

al cos dels Mossos d’Esquadra si 

amb els mitjans municipals no és 

suficient.  

Vehicles i 

megafonia 

Trucada 

telefònica 

Prioritat 1: Elements 

vulnerables afectats 

pel risc 

Prioritat 2: Població en 

general 

 

4.1.4. Procediments de relació i d'integració amb els plans d'àmbits superior 

El pla de protecció civil preveu la integració i coordinació amb altres plans d’àmbit superior 
que es poguessin activar de forma simultània amb el pla. Aquesta coordinació es reflecteix, 
bàsicament, en els següents aspectes: 

Fase 
emergència 

Responsable Acció Mitjà 

Inici Alcalde o persona 
que delegui 

Comunicar activació del Pla al 
CECAT 

Telèfon, Correu electrònic 
o Xarxa Rescat 

Durant CRA o coordinador 
municipal 

Sol·licitud d’ajuda externa, si 
escau al 112 

Telèfon 

Durant Alcalde o persona 
que delegui 

Intercanvi informació amb el 
CECAT 

Telèfon, Correu electrònic 
o Xarxa Rescat 

Durant Grups locals 
d’actuació 

Col·laboració amb cossos 
d’emergència 

Presencialment 

Fi Alcalde o persona 
que delegui 

Comunicar desactivació Pla al 
CECAT 

Telèfon, Correu electrònic 
o Xarxa Rescat 

 

4.2. Mesures de protecció a la població 

4.2.1. Execució de l'evacuació 

L’evacuació consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura. 

La responsabilitat de donar l'ordre d'evacuació recau en l’alcalde o alcaldessa. Quan un pla 
especial de la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en la 
direcció del Pla especial. 

4.2.2. Zones d'allunyament 

L’allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma 
temporal. 
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4.2.3. Pautes de confinament 

El confinament consisteix en refugiar-se, tancar totes les obertures i entrades de les 
edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-se al més lluny possible de l'origen del risc. 

Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin 
altres indicacions. 

RISCS 
POSSIBLES ZONES 
D’ALLUNYAMENT 

POSSIBLES ZONES DE 
CONFINAMENT 

ES RECOMANA 

RISC 1: 
INFOCAT 

- Esplanada del 
pati de les escoles 
CEIP Camp Crusat 

al c/Apere, 31 

Entorn de les Escoles CEIP Camp 
Crusat (CA-02) (entrada nord el 

municipi) 

Entorn de la Plaça de la Vila (CA-
01 i CA-03) (centre del municipi) 

- CONFINAMENT quan l’incendi 
succeeix a l’entorn pròxim 

- ALLUNYAMENT quan estem en 
la zona d’incendi, posteriorment 

confinament 

RISC 2: NEUCAT - S’estableix control d’accesos (Tall 
a la carretera LV-7021)(gel/neu). 

Es considera zona de 
confinament l’entorn de la Plaça 
de la Vila (CA-01 i CA-03) (centre 
del municipi) i/o l’entorn de les 

Escoles CEIP Camp Crusat (CA-02) 

- CONFINAMENT quan la 
intensitat de la nevada no 

permeti la circulació de vehicles 
per la carretera, i això fa 
necessari el rescat de les 

persones atrapades en les 
carreteres i, sobretot el seu 
allotjament mentre duri la 

situació; també acudir al rescat 
de persones en habitatges 

aïllats. Per a les altres persones 
mantenir-se en el seu domicili  

RISC 3: 
VENTCAT - Entorn de la Plaça de la Vila (CA-

01 i CA-03) (centre del municipi) 
i/o l’entorn de les Escoles CEIP 

Camp Crusat (CA-02) 

- CONFINAMENT quan la 
intensitat del vent faci que no 
sigui segur estar a l’aire lliure. 

RISCOS 
TERRITORIALS - Entorn de la Plaça de la Vila (CA-

01 i CA-03) (centre del municipi) 
i/o l’entorn de les Escoles CEIP 

Camp Crusat (CA-02) 

- CONFINAMENT quan les 
condicions del risc facin que no 

sigui segur estar a l’exterior/aire 
lliure. 

 

4.2.4. Control d'accessos 

L’objectiu del control d’accessos és impedir que persones i vehicles aliens a la gestió de 
l’emergència puguin entrar en la zona de risc. D’aquesta manera s’impedeix que aquestes 
persones es posin en perill i es garanteix que no destorben els grups actuants a la zona de risc. 
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Pot ser necessari, en el seu cas, el control i l’ordenació del trànsit en les zones adjacents, amb 
l’objecte de facilitar l’arribada de nous recursos.  

S’estableix control d’accessos als punts següents: 

Pla 
Especial 

Supòsit Punt Rutes alternatives 

INFOCAT Tall a la 
carretera 
LV-7021 

Correspon als Mossos d’Esquadra 
determinar el punt i realitzar el control 

d’accés 

PC.1: Accés al municipi des de la Pista del 
Cogul a Castelldans (abans del pont del Riu 
Set) 

PC.2: Accés al municipi de la LV-7021 pel cr. 
Apere 

Des de la Pista del Cogul a Castelldans fins a 
Castelldans, després C-241 per Puigverd de 
Lleida i Artesa de Lleida, després per LV-
7021 cap a Aspa i el Cogul. 

Des de la Pista del Cogul a l’Albagés anar 
fins l’Albagés, després per C-233 fins al 
Soleràs, del Soleràs a Granyena i després 
per la pista del Cogul a Granyena fins arribar 
a la part oest municipi. 

Des de LV-7021 cap a Aspa i Artesa de 
Lleida, després per C-241 per Puigverd de 
Lleida i Castelldans, després per la Pista del 
Cogul a Castelldans fins a arribar a la part 
est del municipi 

Des de la Pista del Cogul a Alcanó fins 
l’Alcanó, després pel camí d’Aspa fins a 
Aspa, després per la Pista de Castelldans a 
Aspa, des de Castelldans per la Pista del 
Cogul a Castelldans fins arribar a la part est 
del municipi.  

Des de Pista del Cogul a Granyena fins a 
Granyena, després per L-700 fins al Soleràs, 
per C-233 fins L’Albagés, i direcció 
Castelldans, però anar direcció el Cogul 
(esquerra del encreuament).  

INUNCAT Tall a la 
carretera 
LV-7021 

Correspon als Mossos d’Esquadra 
determinar el punt i realitzar el control 

d’accés 

PC.3: Pont del Riu Set (zona no 
potencialment inundable) 

NEUCAT Tall a la 
carretera 
LV-7021 

Correspon als Mossos d’Esquadra 
determinar el punt i realitzar el control 

d’accés 

PC.1: Accés al municipi des de la Pista del 
Cogul a Castelldans (abans del pont del Riu 
Set) 

PC.2: Accés al municipi de la LV-7021 pel cr. 
Apere  

PC.3: Pont del Riu Set 

 

4.3. Centres d'acollida. Tipologia 

CENTRES D’ACOLLIDA. TIPOLOGIA 

CODI NOM I TIPUS 
RESPONSABL

E 
ADREÇA CAPACITAT  LLITS CALEFACCIÓ 

DUTXES 

AMB 

AIGUA 

CALENTA 

CUINA 
AFECTACIÓ 

PER RISC 

CA-01 

Bar – Centre 

recreatiu – Alberg 

municipal (EV-07) 

 

 

Pl. de la 

Vila, 10 
16 places Si Si Si Si  - 

CA-02 

Escoles CEIP 

Camp Crusat (EV-

20) 

- 
c/ Apere, 

31 
50 places No Si No No - 
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CA-03 
Sala de Ball (EV-

21) 

 

 
c/ Olivé, 6 

100 

places 
No No No No - 
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Document 5. Fitxes d'actuació 
 

FITXA D’ACTUACIÓ PEL CENTRE RECEPTOR D’ALARMES (CRA) 

 

TIPUS D’EMERGÈNCIA ALERTA EMERGÈNCIA Instruccions 
específiques 

General 
 

Rebre l’avís d’emergència i compilar tota la 
informació possible. 

 

Realitzar els avisos necessaris per tal d’activar 
l’ajuda externa, si escau: bombers, serveis 
sanitaris d’urgència, etc. 

Trucada al 112 i als 
serveis necessaris. 

En cas que el Pla s’activi de manera formal, ha 
d’avisar als membres del Consell Assessor i el 
Gabinet d’Informació. 

 

Verificar avís. Mantenir comunicació 
amb l’ajuda externa. 

 

Activar el pla de comunicació amb aquest ordre 
de trucades: 

 

1r CECAT 
2n Coordinador municipal d’emergències 
3r Cap del Grup local d’ordre i avisos a la població 

4t Cap del Grup local d’intervenció 

5è Cap del Grup local logístic i d’acollida 

6è Cap del Grup local sanitari  

7è Consell Assessor 

8è Gabinet d’Informació 

9è Representant municipal al Pla de la Generalitat 
que correspongui 

Es notifica l’alerta i si 
cal, es confirma 
després d’avaluar la 
situació. 
Notificació mitjançant 
trucada d’emergències. 

Notificació mitjançant 
trucada telefònica. 

Mantenir informat puntualment al coordinador 
municipal de l'emergència 

 

Comunicar el fi de l’emergència a totes les 
entitats notificades. 

Seguir el mateix ordre 
d’avisos al pla de 
comunicació. 
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FITXA D’ACTUACIÓ PEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

 

TIPUS D’EMERGÈNCIA ALERTA EMERGÈNCIA Instruccions 
específiques 

General 
 

Rebre l’avís d’emergència del CRA.  
Avisar a l’alcalde i mantenir el contacte. Trucar a l’alcalde, fer 

una valoració inicial i 
en cas d’activar-se el 
Pla, comunicar-ho al 
CECAT i al CRA. 

Fer el seguiment de l’emergència i coordinar els 
diferents serveis municipals. 

Confirmar que s’ha avisat al 112. Verificar amb el CRA. 
Donar les ordres 
d’activació del grup 
local d’ordre i avisos a 
la població, Consell 
Assessor i Gabinet 
d’Informació. 

Donar les ordres 
d’activació de tots els 
grups d’emergència. 

Directament o a través 
del CRA. 

Coordinar l’execució de les accions per controlar 
l’emergència. 

Directament o a través 
del CRA. 

Confirmar que s’ha fet la notificació de 
l’emergència al CECAT. 

Directament o a través 
del CRA. 

Proposar a l'alcalde un canvi del nivell d’activació. Amb el CECOPAL. 
Controlar les operacions de mitigació de 
l’emergència i d’informació. 
Confirmar la fi de l’emergència i la seva 
comunicació interna i externa. 

Directament o a través 
del CRA. 
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FITXA D’ACTUACIÓ PER A L'ALCALDE / RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA 

TIPUS D’EMERGÈNCIA Funcions 

General 
 

Mantenir-se informat sobre la situació a través del coordinador Municipal 
de l’Emergència. 
Activar el Pla municipal d'emergències. 
Decidir el canvi de nivell d’activació del Pla, si escau. 
Constituir el CECOPAL i convocar el Comitè Municipal d’Emergències a 
través del CRA. 
Prendre mesures preventives, si escau. 
Ordenar: 
 - Avisos a la població, especialment als elements vulnerables. 
 - Tasques d’evacuació i acollida. 
Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària. 
Desactivar el Pla Municipal- 

 

FITXA D’ACTUACIÓ PER AL REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC 

TIPUS D’EMERGÈNCIA Funcions 

General 
 

Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 
Si ho requereix el DIRECTOR DEL PLA AUTONÒMIC, desplaçar-se al CECAT o 
mantenir-s'hi en comunicació. 
Incorporar-se al CECAT com part del CONSELL ASSESSOR del PLA 
AUTONÒMIC. 
Mantenir comunicacions entre CECOPAL i Consell Assessor del PLA 
AUTONÒMIC. 

 

FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI 

TIPUS D’EMERGÈNCIA Funcions 

General 

Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 
Procurar l’assistència sanitària a possibles ferits des del dispensari municipal 
o lloc d’acollida, si es disposa de personal sanitari, fins l’arribada dels Servei 
d’Emergències Mèdiques (SEM). 
Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin- 
Fer el seguiment de persones assistides i conèixer la seva ubicació i estat. 
Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL. 

 

FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL DE LOGÍSTICA I ACOLLIDA 

TIPUS D’EMERGÈNCIA Funcions 

General 

Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 
Vetllar per la provisió d’avituallaments o altres recursos a petició de 
l’ALCALDE. 
En cas d’evacuacions: 

o Establir lloc d’acollida d’acord amb el nombre de persones a acollir i 
d’acord amb el CAP DE GRUP D’ORDRE I AVISOS i ALCALDE. 

o Donar instruccions al grup d’acollida perquè prepari l’espai. 

o Donar instruccions al grup logístic perquè prepari avituallaments. 
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o Assegurar que es designa una persona per portar el registre de 
persones acollides. 

o Vetllar per si existeixen necessitats mediques o farmacèutiques en el 
lloc d’acollida i traslladar-ho al CAP DE GRUP SANITARI perquè ho 
gestioni o sol·liciti suport a través del 112. 

En cas de detectar altres necessitats no disponibles en el municipi, 
comunicar-ho al COORDINADOR MUNICIPAL. 
Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals ( registre, assignar 
responsable,...). 
Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin. 
Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL. 

 

FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 

TIPUS D’EMERGÈNCIA Funcions 

General 

Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 
Fer el seguiment de l’evolució de l’emergència 
Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin. 
Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL. 
Funcions d'avisos a la població: 
Vetllar per que es realitzin les comunicacions a població (telefònicament, 
rutes d’avís,...) segons indicacions de l’ALCALDE. 
Funcions d'ordre: 
Establir controls d’accessos per impedir accés a persones no autoritzades o 
per la seva seguretat, en coordinació amb Mossos d’Esquadra. 
Executar evacuacions, segons ordeni Bombers i en coordinació amb Mossos 
d’Esquadra. 

 

FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ 

TIPUS D’EMERGÈNCIA Funcions 

Incendi forestal 

Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 
Informar als voluntaris de l’ADF de la situació d’alerta. 
Fer d’enllaç entre CECOPAL i ADF. 
Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin. 
Organitzar relleus quan sigui necessari. 
En cas que requereixin avituallaments, comunicar-ho al CAP DE GRUP 
LOGÍSTIC. 
Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL. 

 

FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ 

TIPUS D’EMERGÈNCIA Funcions 

General 

Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si 
l'alcalde constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-s'hi. 
Ha de centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep del Comitè 
d’Emergència, sobre l’emergència i facilitar-la a la població, als grups 
actuants o a d’altres administracions a través dels mitjans de comunicació. 
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Ha de difondre les ordres, informació  i consells d’autoprotecció adequats a 
la població durant la situació de risc. 
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Document 6. Directori telefònic i catàleg de mitjans i recursos 
 

6.1. Directori telefònic 

6.1.1. Organigrama municipal de l'emergència 

ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

CÀRREC 
OPERATIU 

CÀRREC HABITUAL NOM I COGNOMS TELÈFON 

Centre Receptor 
d’Alarmes 

   

Alcalde/essa    

Substitut/a  
 

 
 

Coordinador/a 
municipal de 
l’emergència 

   

Substitut/a  
 

 
 

Cap del Grup local 
d’ordre i avisos a la 

població 
 

 
 

 

Substitut/a  
 

 
 

Cap del Grup local 
logístic i d’acollida 

 
 

 
 

Substitut/a  
 

 
 

Cap del Grup local 
sanitari 

 

 
 

 

 
 

 

 

Substitut/a 
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Cap del Gabinet 
d’informació 

   

Substitut/a  
 

 
 

Cap del Grup local 
d’intervenció 

- - - 

Substitut/a - - - 

Representant/a 
municipal al 
PROCICAT 

 
 

 
 

Substitut/a  
 

 
 

 
COMPOSICIÓ DELS GRUPS: 

GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ 

CÀRREC 
OPERATIU 

CÀRREC HABITUAL NOM I COGNOMS TELÈFON 

Cap del Grup 
Local 

d’intervenció 
- - - 

Substitut/a - - - 

 

GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D'ACOLLIDA 

CÀRREC 
OPERATIU 

CÀRREC HABITUAL NOM I COGNOMS TELÈFON 

Cap del Grup 
Local Logístic i 

d’Acollida 
 

 
 

 

Substitut/a  
 

 
 

 

GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 

CÀRREC 
OPERATIU 

CÀRREC HABITUAL NOM I COGNOMS TELÈFON 



 

Pàgina 67 de 178 

Cap del Grup 
Local d’ordre i 

avisos a la 
població 

 
 

 
 

Substitut/a  
 

 
 

 

GRUP LOCAL SANITARI 

CÀRREC 
OPERATIU 

CÀRREC HABITUAL NOM I COGNOMS TELÈFON 

Cap del Grup 
Local Sanitari 

 

 
 

 
 

 

 

Substituta 

 

 
 

 

 
 

 

 

GABINET D'INFORMACIÓ 

CÀRREC 
OPERATIU 

CÀRREC HABITUAL NOM I COGNOMS TELÈFON 

Alcaldessa    

Tinenta 
Alcadessa 

 
 

 
 

 

REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC 

CÀRREC 
OPERATIU 

CÀRREC HABITUAL NOM I COGNOMS TELÈFON 

Representant 
municipal al Pla 

Autonòmic 
 

 
 

 

Substituta  
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CONSELL ASSESSOR 

CÀRREC 
OPERATIU 

CÀRREC HABITUAL NOM I COGNOMS TELÈFON 

Cap del Grup Local 
d’Ordre i Avisos a 

la Població 
 

 
 

 

Cap del Grup Local 
Sanitari 

 
 
 

 

 

Cap del Grup Local 
Logístic i d’Acollida 

 
 

 
 

Cap del Grup Local 
Específic pel Risc 

corresponent 
   

Coordinador 
municipal de 
l’emergència 

   

 

6.1.2. Centres de coordinació i serveis d'emergència 

CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D’EMERGÈNCIA 

SERVEI TELÈFON 
CORREU 

ELECTRÒNIC 

112 112 - 
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112 

 
- 

 
112 

  

 
 

112 

 

 
 

 

 

 
112 

 
 

 

112 

 

 
 

- 

  - 

*de dl. A dv. De 8 a 15h. Atenció continuada de l’EAP: de dl. A dv. de 15 a 8 h., Ds, Dg i festius de 24 
hores 
 

6.1.3. Centres d'acollida 

CENTRES D’ACOLLIDA 

CODI NOM ADREÇA TELÈFON 

CA-01 
 

 
  

CA-02   - 

CA-03    
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6.1.4. Mitjans de comunicació 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

DESCRIPCIÓ LOCALITZACIÓ TELÈFONS 

 
 

 
 

   

 
(Ràdio) 

  

   

   

  
 

 

 (Televisió) Televisió  

  (Televisió) Televisió 
 
 

 (Premsa) 
 

 

 

 

  

 (Premsa)  

 

 

 
 

 (Premsa) - 

 

 

 

 (Premsa) Diagonal, 477 (Barcelona) 
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6.1.5. Municipis veïns 

MUNICIPIS VEÏNS 

NOM MUNICIPI TELÈFON AJUNTAMENT 
TELÈFON POLICIA 

LOCAL 

Castelldans  - 

L’Albagés  - 

El Soleràs  - 

Granyena de les Garrigues  - 

Alcanó (Comarca del Segrià)  - 

Alfés (Comarca del Segrià)  - 

Aspa (Comarca del Segrià)  - 

*Policia local més pròxima està a Les Borges Blanques amb telèfon:   

 

6.2. Catàleg de mitjans i recursos 

6.2.1. Mitjans i recursos de l'ajuntament 

MITJANS I RECURSOS DE L’AJUNTAMENT 

NOM PERSONA DE CONTACTE DADES DE LOCALITZACIÓ 

 
 

 
 

 

 

 

 

6.2.2. Vehicles municipals 

VEHICLES MUNICIPALS 

TIPUS MATRÍCULA MODEL DEPARTAMENT PÀRKING 

- - - - - 
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6.2.3. Xarxa d'hidrants municipal 

XARXA D’HIDRANTS MUNICIPAL 

NÚMERO TIPUS CARRER 

H.01 
Hidrant de boca 

(Ø100mm) 
Cr. Sant Apere,14 

H.02 
Hidrant de boca 

(Ø100mm) 
Plaça de la Vila 

H.03 
Hidrant de boca 

(Ø100mm) 
Cr. Eral (Afores) 

H.04 
Hidrant de boca 

(Ø100mm) 
Cr. Del Riu (Afores) 

H.05 
Hidrant de boca 

(Ø100mm) 
Cr. Llebre – cr. Magí 

H.06 
Hidrant de boca 

(Ø100mm) 
Cr. Civit – Cr. La Basseta 

H.07 
Hidrant de boca 

(Ø100mm) 
Cr. Raval, 33 

6.2.4. Associacions i grups voluntaris locals 

ASSOCIACIONS I GRUPS VOLUNTARIS LOCALS 

NOM PERSONA DE CONTACTE DADES DE LOCALITZACIÓ 

Associació de dones   

Associació de 
jubilats 

 
 

 

Associació de joves   

Associació dels 
Amics de les 

Pintures Rupestres 
 

 

 

 
 

 

6.2.5. Serveis bàsics 

SERVEIS BÀSICS 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%98
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SERVEI PERSONA DE CONTACTE 
DADES DE 

LOCALITZACIÓ 

Electricitat 

 

 (atenció 
al client) 

 (avaries) 

 
 

 
 

 
 

Aigua  

 

 
 

Telefonia (fixa i 
mòbil) 

Internet ADSL 

Internet WIFI 

 

 
(atenció al client) 

 
(assistència 
telefònica) 

 

 (atenció 
al client) 

 
(assistència tècnica) 

 

 (atenció al 
client) 

 (assistència 
telefònica) 

Deixalles. Residus 
 

 

 
 

 
 

 

Vialitat 
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6.2.6. Serveis sanitaris 

SERVEIS SANITARIS 

SERVEI PERSONA DE CONTACTE 
DADES DE 

LOCALITZACIÓ 

Sistema 
d’Emergències 

Mèdiques   
061 / 112 - 

Transport Sanitari de 
Catalunya 

 - 

Transport Sanitari de 
Catalunya. Creu Roja 

 
 

 
 

Ambulàncies San 
Juan 

 
 

 

CAP de les Borges 
Blanques 

 

 

 
 

 

Consultori Mèdic del 
Cogul 

 

 

 
 

Farmaciola  
 

 

 
 

Hospital Arnau de 
Vilanova 

 

 

 
 

Hospital Santa Maria 
(Provincial) 

 
 
 

 

6.2.7. Privats 

PARTICULARS 

SERVEI NOM 
PERSONA DE 
CONTACTE 

DADES DE 
LOCALITZACIÓ 

Excavadora 
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Maquinària 
agrícola 

 
 

   
 

 

 

Maquinària 
agrícola 

 
 

  

Maquinària en 
general 
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Document 7. Cartografia específica (per a cada risc) 
 
Cal incloure els mapes que siguin necessaris, agrupats per cada risc. 

Cartografia bàsica: 

RISC 1: Plànols de risc d’incendis forestals (INFOCAT): 

00- Plànol del terme municipal (INFOCAT) 1:10.000 

01- Plànol del sòl urbà (INFOCAT)  1:2.500 

 

RISC 2: Plànols de risc de nevades (NEUCAT): 

00- Plànol del terme municipal (NEUCAT) 1:10.000 

01- Plànol del sòl urbà (NEUCAT)  1:2.500 

 

RISC 3: Plànols de risc de ventades (INUNCAT): 

00- Plànol del terme municipal (INUNCAT) 1:10.000 

01- Plànol del sòl urbà (INUNCAT)  1:2.500 

 

Cartografia específica: 

RISC CARTOGRAFIA BÀSICA CARTOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 

EN GENERAL /BÀSIC Elements vulnerables (inclou efecte 
dòmino) 

Centres d'acollida 

CECOPAL 

Serveis d'emergència: Policia Local, 
bombers, CAP, ... 

Hidrants 

Línies elèctriques 

Xarxa de gas 

Xarxa d'aigua potable 

Estacions meteorològiques 

Rutes d’avís 

INCENDIS FORESTALS Elements vulnerables (inclou efecte 
dòmino) 

Elements vulnerables: tipus A i B 

Sectors massa forestal 



 

Pàgina 78 de 178 

Franges de protecció perimetral 

Punts d’aigua amb hidrant i sense 

Punts de vigilància 

Camins primaris, secundaris i terciaris  

INUNDACIONS Elements vulnerables (inclou efecte 
dòmino) 

Superfície inundable: T50, T100, T500 

Zones potencialment inundables 

Punts d'actuació prioritària (PAP), punts 
conflictius 

Talls de trànsit previstos 

Punts vigilància del nivell aigua 

 

Ponts i infraestructures que no 
siguin PAP ni punts conflictius 

NEVADES Elements vulnerables (inclou efecte 
dòmino) 

Rutes de neteja 

Talls de trànsit previstos 

Punts d'emmagatzematge de fundents 

Zones d'aparcament i col·locació de 
cadenes 

 

ALLAUS Elements vulnerables (inclou efecte 
dòmino) 

Sectors d’afectació 

 

SISMES Elements vulnerables (inclou efecte 
dòmino) 

Zones d’esllavissades 

Mapa geològic 

QUÍMIC Elements vulnerables (inclou efecte 
dòmino) 

Establiments amb substàncies perilloses 

Aparcaments de mercaderies perilloses 

Zona d'intervenció i zona d'alerta 
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Talls de trànsit previstos 

TRANSPORT MMPP Elements vulnerables (inclou efecte 
dòmino) 

Buffer 500 m vies de mercaderies 
perilloses 

Aparcaments de mercaderies perilloses 

 

EMERGÈNCIES 
AERONÀUTIQUES 

Elements vulnerables (inclou efecte 
dòmino) 

Instal·lacions aeronàutiques 

Zona I i zona II 

 

RADIOLÒGIC Elements vulnerables (inclou efecte 
dòmino) 

Instal·lacions radiològiques 

Zona d'intervenció i zona d’alerta 

 

CONTAMINACIÓ 
MARINA 

Elements vulnerables (inclou efecte 
dòmino) 

Focus de perill 

Zones vulnerables 

Mapa de vents predominants 

Mapa de corrents predominants 

VENTADES Elements vulnerables (inclou efecte 
dòmino) 

Elements vulnerables  

Zones vulnerables 

Punts d’actuació prioritària 

Rutes de neteja 

Talls de trànsit previstos 

Zones d'aparcament 

Mapa de vents predominants, si 
escau 

Mapeig històric d’incidències per 
vent 

ALTRES RISCOS: 

Ex. Subsidències, etc 

Elements vulnerables (inclou efecte 
dòmino) 

Zona d'afectació 
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Annexos 
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Annex 1. Criteris d'activació dels plans de protecció civil de la Generalitat 
 

RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Pandèmies 

FASE 4 o FASE 5 declarada per l'OMS 
quan es doni algun dels supòsits 
següents:  

-sigui necessari imposar mesures de 
contenció per evitar la propagació de la 
pandèmia  

-casos aïllats confirmats a Catalunya  

-no hi ha casos a Catalunya però sí 
confirmats a l’entorn. 

FASE 6 declarada per l'OMS amb o 
sense casos aïllats confirmats a 
Catalunya, sempre i quan:  
-no hi hagi impacte al sistema sanitari 
(nivell 1). 
-no hi manquin subministraments 
bàsics (nivell 1. 
-no hi hagi impacte social. 
Període post-pandèmic 
Quan el Comitè d'emergències del Pla 
n'estableixi la necessitat per altres 
circumstàncies o motius estratègics. 

ALERTA 1 

 

FASE 6 declarada per l'OMS i un 
nombre considerable (≥350 per cada 
100.000 habitants) de casos estimats a 
Catalunya sempre i quan: 

-hi hagi perill de col·lapse del sistema 
sanitari (nivell 2). 

-Hi ha alarma social. 

-Hi hagi alta incidències de baixes 
(nivell 1 o nivell 2). 

Quan el Comitè d'emergències del Pla 
n'estableixi la necessitat per altres 
circumstàncies o motius estratègics. 

ALERTA 2 

 

Fase 6 determinada per l’OMS i un 
nombre considerable (≥700 per cada 
100.000 habitants) de casos estimats a 
Catalunya, quan a més, es produeix 

EMERGÈNCIA 1 



 

Pàgina 84 de 178 

alguna de les circumstàncies següents: 

-es produeixi col·lapse del sistema 
sanitari (nivell 3). 

-es produeixi un risc molt important de 
col·lapse en la resta de serveis 
imprescindibles per al funcionament de 
la societat (nivell 2). 

Quan el Comitè d'emergències del Pla 
n'estableixi la necessitat per altres 
circumstàncies o motius estratègics. 

 

FASE 6 declarada per l'OMS amb un 
nombre important (≥3.500 per cada 
100.000 habitants) de casos d'infecció 
estimats a Catalunya i amb taxa de 
mortalitat >1 % dels afectats o 0,5 % 
de la població. 

Quan el Comitè d'emergències del Pla 
n'estableixi la necessitat per altres 
circumstàncies o motius estratègics. 

EMERGÈNCIA 2 

 

RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Transport de 
viatgers per 
ferrocarril 

-Evacuació dels usuaris de trens a les 
zones de vies obertes i en general fora 
de túnels, viaductes, ponts, estacions 
suburbanes (tancades) o estacions 
principals. 

-Altres operatives de protecció a 
usuaris (inclòs allotjament i trasllat de 
passatgers) que no requereixin 
intervenció general dels serveis 
d'emergència (i que no corresponguin 
a un supòsit de fase d'alerta). 

-Afectacions a infraestructura o al 
servei  ferroviari per riscos externs o 
interns que puguin suposar alteració 
del servei ferroviari (tall concret de 
línia) però no afectació generalitzada. 

-Aturades de trens a túnels, ponts i 
viaductes per causes tècniques quan 
les empreses ferroviàries considerin 

PREALERTA 
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que els temps d'aturada poden suposar 
una situació de risc directament per als 
usuaris o que aquests puguin generar 
la situació de risc amb el seu 
comportament. 

-Atropellaments d'una persona que 
suposi aturada de la línia. 

-Amenaça de bomba o de provocar 
dany col·lectiu a infraestructures quan 
el Cos de Mossos d'Esquadra trobi 
indicis que faci necessari valorar la 
seva fiabilitat. 

-Registre massiu de trucades d'usuaris 
al 112 reportant incidències al servei o 
infraestructures. 

 

-Accident ferroviari (xoc, 
descarrilament o altres) on estigui 
implicat almenys un comboi de 
passatgers i es produeixin ferits lleus 
però no víctimes mortals ni un nombre 
elevat de ferits greus (no múltiples 
víctimes). 

-Qualsevol situació de risc col·lectiu 
amb afectació general a la població 
amb ferits lleus però no víctimes 
mortals ni nombre elevat de ferits 
greus. 

-Incendi a túnels o estacions tancades 
que no estigui immediatament 
controlat i suposi l’afectació real o 
potencial a usuaris, o la seva 
evacuació. 

-Amenaces terroristes o de bomba a la 
infraestructura considerades fiables. 

-Evacuació d’usuaris a túnels, ponts, 
viaductes, estacions soterrànies i 
principals. 

-Transbordament de passatgers a 
túnels, ponts o viaductes. 

-Altres operatives de protecció a 
usuaris (inclòs l’allotjament i trasllat 
massiu de passatgers) amb intervenció 

ALERTA 
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general dels serveis d’emergència. 

-Aplicació de transport alternatiu al 
servei habitual quan sota criteri tècnic 
suposin l’alteració de la normalitat i 
requereixin mesures extraordinàries de 
coordinació (habilitació extraordinària 
d’espai física permanent i reordenació i 
control de la circulació) fins a assolir 
una situació de normalitat transitòria. 

-Comportaments anti-socials per part 
dels usuaris que suposin un risc 
imminent per a la població i per tant 
una possible emergència, quan així es 
valori tècnicament en especial per part 
del grup d’ordre. 

-Afectació directa generalitzada a les 
vies per riscos externs amb tall general 
de línies i risc per a la població, però 
sense ferits greus ni víctimes mortals: 

1-Riscos naturals: meteorològics 
(nevades, inundacions, ventades, 
temporals de mar, i altres), 
esllavissades, subsidències, i altres. 

2-Riscos tecnològics (risc químic en 
instal·lacions amb substàncies 
perilloses, accident en el transport de 
mercaderies perilloses, ...). 

 

-Accident ferroviari (xoc, 
descarrilament o altres) on estigui 
implicat almenys un comboi de 
passatgers i es produeixin víctimes 
mortals, ferits greus o afectació 
general als usuaris. 

-Materialització d’amenaces terroristes 
o de bomba a la infraestructura. 

-Qualsevol situació de risc col·lectiu 
amb afectació general a la població i 
presència de ferits greus o víctimes 
mortals. 

-Qualsevol situació que comporti 
presència de múltiples víctimes. Es 
correspon a 6 ferits greus o de 
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categoria immediata, o bé 10 víctimes 
de qualsevol categoria i en tot cas 
d’acord a les previsions del pla 
d’emergència per a múltiples víctimes 
de la Generalitat de Catalunya. 

 

-On estigui implicat més d'un comboi 
ferroviari. 

-Quan tingui lloc a més d'un punt del 
territori o més d'un servei alhora. 

-Quan el nombre de víctimes sigui 
d'una magnitud tal que suposi que les 
actuacions i recursos humans i 
materials previstos a la fase 
d'Emergència 1 siguin insuficients per 
gestionar-la. 

EMERGÈNCIA 2 

 

RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Episodis de 
contaminació 
aigües avall de 
l'embassament 
de Flix 

-Fallada del recinte mòbil interior. 

-Accident en el transport amb camions 
amb caiguda de material a 
l'embassament. 

-Caiguda o fallada de la draga durant el 
dragatge del passadís exterior al 
recinte d'abric. 

-Mal funcionament de la planta de 
tractament o abocament accidental des 
de la planta dintre del recinte d'abric. 

-Fallada lleu del recinte de palplanxes: 
es produeix comunicació amb l'exterior 
del recinte però es manté la funció 
hidràulica d'abric. 

-Detecció al riu (elements A i B) de 
valors no habituals, ja sigui dintre o 
fora dels límits admissibles establerts a 
l'annex 3. 

-Detecció al riu (element C, mercuri) 
de valors entre 0,1 i 0,5 µg/L. 

-Detecció al riu (element C, terbolesa) 
de valors superiors a 200 NTU. 

PREALERTA 
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-Detecció a la sonda del recinte de 
treball (element D) de valors no 
habituals en els paràmetres de qualitat 
de l'aigua i de contaminants en nivells 
no habituals però dintre dels límits 
admissibles, establerts a l'annex 3. 

-Detecció en el recinte entre 
palplanxes (element E) de 
contaminants en nivells no habituals 
però dintre dels límits admissibles 
establerts a l'annex 3. 

-Detecció en el recinte entre 
palplanxes (element E) d'algun 
contaminant, tret del mercuri, fora dels 
límits admissibles establerts a l'annex 
3. 

 

-Fallada del recinte de palplanxes amb 
pèrdua de la funció hidràulica d'abric. 

-Abocament accidental en massa a 
l'embassament des de la planta de 
tractament. 

-Previsió de cabals circulants superiors 
a 3.000 m3/s. 

-Detecció al riu (element C, mercuri) 
de valors entre 0,5 i 1 µg/L. 

-Presència abundant de peixos morts o 
altres signes evidents de contaminació. 

ALERTA 

 

-Fallada del recinte de palplanxes amb 
signes evidents de mobilització de 
materials contaminants a 
l'embassament. 

-El corrent del riu ultrapassa la barrera 
de palplanxes i envaeix el recinte 
d'abric. 

-El corrent del riu trenca la barrera de 
palplanxes. 

-Detecció al riu (element C, mercuri) 
de valors superiors a 1 µg/L. 

EMERGÈNCIA 1 

 
-Detecció en el punt de presa del CAT 
(element F) d'algun contaminant fora 
dels límits admissibles establerts a 

EMERGÈNCIA 2 



 

Pàgina 89 de 178 

l'annex 3. 

-Detecció al riu (element C, mercuri) i, 
al mateix temps, detecció (element G) 
de valors superiors a 1µg/L. 

-Detecció de contaminants del focus 
primari per sobre dels valors 
admissibles en qualsevol punt de la 
xarxa d'abastament del CAT. 

 

RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Risc químic en 
establiments 
industrials 

-Per accidents de categoria 1 
importants on es preveu que hi hagi 
com a única conseqüència danys 
materials a la instal·lació, sense cap 
tipus de dany fora de la indústria, 
encara que impliquin ajuda exterior. 

ALERTA 

 

-En accidents greus que poden implicar 
danys i víctimes a l'interior (categoria 
2) i/o danys importants o àdhuc 
víctimes a l'exterior (categoria 3) 

EMERGÈNCIA 

 

RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Incendis 
forestals 

Valoració conjunta dels indicadors 
següents: 

-El mapa dinàmic de perill d'incendis 
forestals. 

-El Pla Alfa (nivell 2). 

-El SISCOM (nivell 1) o simultaneïtat 
d'incendis de nivell inferior. 

-Altres indicadors que facin preveure 
un augment del nivell de vulnerabilitat 
i, per tant, de risc. 

-En incendis en què la situació es pugui 
solucionar amb els mitjans habituals 
de gestió d'emergències i l'afectació a 
la població sigui nul·la o reduïda. 

-A criteri de la Direcció del Pla, quan es 

PREALERTA 
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produeixin situacions potencialment 
greus de GIF. 

 

Valoració conjunta dels indicadors 
següents: 

-El mapa dinàmic de perill d'incendis 
forestals. 

-El Pla Alfa (nivell 3). 

-El SISCOM (nivell 2) o simultaneïtat 
d'incendis de nivell inferior. 

-Altres indicadors que facin preveure 
un augment del nivell de vulnerabilitat 
i, per tant, de risc. 

-En incendis que, sense implicar risc 
per a les persones alienes a l’extinció i 
per als béns que no siguin de 
naturalesa forestal, es preveu que 
tinguin una duració prou important 
com perquè sigui necessària l’activació 
d’un dispositiu preventiu especial. 

-En incendis que impliquin un cert 
perill per a les persones i sigui apropiat 
ordenar-ne el confinament o 
l'evacuació. 

-En incendis importants ja controlats 
on es fa necessari un control de la zona 
afectada als efectes d’evitar que es 
produeixi una reactivació. 

-Altres supòsits, a criteri del Director o 
Directora del Pla, que justifiquin 
l’activació d’un dispositiu preventiu 
especial. 

ALERTA 

 

En base als criteris següents: 

-Grau d’afectació a la població i 
actuacions sobre la mateixa 
(informació, evacuació, 
d’urbanitzacions, barris perifèrics, 
barris de nuclis urbans, etc.). 

-Extensió (nombre de municipis 
afectats, nombre d’hectàrees afectades 
depenent del tipus de terreny, etc.) 

EMERGÈNCIA 1 
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(per exemple >500 ha). 

-Mitjans necessaris. 

-Altres supòsits, a criteri de la Direcció 
del Pla, que justifiquin l’activació d’un 
dispositiu preventiu especial. 

 

-Quan es produeixi un GIF o conjunt 
d’incendis simultanis els efectes dels 
quals afectin una extensió important 
del territori. Aquesta circumstància 
s'avalua a partir dels criteris 
anteriorment esmentats (per exemple, 
que posi en perill greu nuclis 
importants de població, duració 
superior a 48 hores, requeriment de 
mitjans externs a Catalunya, etc.) 

EMERGÈNCIA 2 

 

RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Inundacions 

-Quan el cabal que es desguassa de la 
presa sigui proper al que pot produir 
danys i/o inundacions aigües avall de 
la presa. 

-Per previsió meteorològica per pluja 
i/o hidrològiques: 

*SMP de grau 2, a molt curt o curt 
termini. 

*SMP de grau 3, a curt termini. 

-Que els nivells dels rius estiguin en un 
nivell proper al que produeix danys. 

-Per previsió meteorològica per estat 
de la mar: 

*SMP de grau 2, a molt curt o curt 
termini. 

*SMP de grau 3, a curt termini. 

-Que els nivells dels rius o del litoral 
estiguin propers als que poden produir 
danys. 

PREALERTA 

 
-Quan és molt probable que es puguin 
produir inundacions importants a molt 
curt termini perquè és imminent el 

ALERTA 
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desbordament o quan s'hagi desbordat 
sense que es produeixin danys 
importants. 

-En el moment que en una presa s'hagi 
qualificat l'escenari d'aplicació de 
mesures correctores o escenari 1 i/o 
l'aigua que es desguassa de la presa 
sigui la que produeix desbordament 
sense que hi hagi danys importants. 

-Per previsió meteorològica per pluja 
i/o hidrològiques: 

*SMP de grau 3, a molt curt termini. 

*SMP de grau 4, a curt i a molt curt 
termini. 

*SMP de grau 5, a curt i a molt curt 
termini. 

*SMP de grau 6, a curt i a molt curt 
termini. 

-Per previsió meteorològica per estat 
de la mar: 

*SMP de grau 3, a molt curt termini. 

*SMP de grau 4, a curt i a molt curt 
termini. 

*SMP de grau 5, a curt i a molt curt 
termini. 

*SMP de grau 6, a curt i a molt curt 
termini. 

-Al final d'un episodi d'inundacions 
importants, en el retorn gradual cap a 
la normalitat. 

-Altres supòsits, a criteri del director 
del pla, que justifiquin l'activació d'un 
dispositiu preventiu especial, com per 
exemple l'onatge que pot agreujar les 
inundacions,... 

 

-Es produeixin inundacions en rius, 
rieres, torrents,…(produïdes per desgel 
o fusió de neu, obstrucció de lleres 
naturals o artificials, invasió de lleres, 
enfonsaments o dificultats de drenatge 
i/o acció de les marees) que tinguin 
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efectes importants però limitats sobre 
el territori. També quan aquests 
efectes siguin produïts per l’estat de la 
mar. Aquestes circumstàncies 
s'avaluarà a partir de la informació que 
es disposi en el moment de 
l’emergència en base a criteris de grau 
d’afectació a la població i actuacions 
sobre la mateixa (informació, 
evacuació, etc.), magnitud, duració 
prevista (per exemple >24 hores), 
extensió (nombre de municipis 
afectats, de vies de comunicació, etc.), 
mitjans necessaris,…. l’altura de 
l’aigua dels rius, embassaments, llacs, 
rieres,… sobrepassa la llera (hi ha 
desbordament) i es preveu que es 
comencin a produir danys importants, 
alçada de les onades que faci preveure 
danys importants. 

-Per escenari excepcional o escenari 2 
en preses i/o el desguàs de la presa 
sigui la que produeix danys importants 
aigües avall de la presa. 

-Excepcionalment, la direcció del pla 
podrà valorar l’activació del pla en 
emergència 1, amb caràcter preventiu, 
quan es doni la confluència de 
circumstàncies extremes: que l’episodi 
de greus inundacions sigui imminent 
degut a la imminència de 
precipitacions excepcionals i sempre i 
quan es donin altres circumstàncies 
que puguin agreujar el fenomen, com 
ara que el terreny estigui saturat com a 
conseqüència d’episodis abundants de 
precipitacions recents i que la 
capacitat dels cursos fluvials i dels 
embassaments estigui al límit. 

 

-Es produeixi una gran inundació o 
conjunt d’inundacions simultànies 
(produïdes per pluges molt fortes, 
desgel o fusió de neu, obstrucció de 
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lleres naturals o artificials, invasió de 
lleres, enfonsaments o dificultats de 
drenatge i/o acció de les marees o per 
estat de la mar) que afectin una 
extensió important del territori. També 
en base als criteris anteriorment 
esmentats (per exemple que afecti a 
més d’una regió d’emergències o posi 
en perill greu nuclis importants de 
població). 

-Per escenari límit o escenari 3 en 
preses i/o el desguàs de la presa sigui 
la que produeix danys molt importants 
aigües avall de les presa. 

 

RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Risc químic en 
el transport 

-En accidents en els quals el contingut 
ha quedat afectat o pot quedar-hi però 
no hi ha afectació greu a la població ni 
itinerant ni fixa, ni al medi ambient. En 
concret: 

*Accidents on hi ha desperfectes en el 
continent o hi ha hagut bolcada o 
descarrilament però no hi ha fuita o 
vessament del contingut. 

*Accidents on hi hagi desperfectes en 
el continent, amb fuita o vessament del 
contingut. 

*Accidents on hi hagi danys o incendi 
al continent i fuita amb flames del 
contingut. 

*Accidents amb explosió del contingut 
amb destrucció del continent. 

ALERTA 

 

-En accidents que, malgrat són o poden 
ser importants, només poden afectar 
els persones, els béns i el medi 
ambient de l'entorn immediat. 

-En accidents que, a més de l'entorn 
immediat, puguin afectar altres zones 
més enllà de l'entorn immediat, 

EMERGÈNCIA 
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incloent nuclis urbans o zones 
d'especial interès medioambiental. 

En aquests 2 supòsits, sempre que: 

*Hi hagi desperfectes en el continent, 
amb fuita o vessament del contingut. 

*Hi hagi danys o incendi al continent i 
fuita amb flames del contingut. 

*Hi hagi explosió del contingut amb 
destrucció del continent. 

 

RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Nevades 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 
1 per neu en comarques amb 
vulnerabilitat alta, molt alta o extrema. 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 
2 per neu en comarques amb 
vulnerabilitat baixa, moderada, alta o 
molt alta. 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 
3 per neu en comarques amb 
vulnerabilitat baixa. 

PREALERTA 

 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 
2 per neu en comarques amb 
vulnerabilitat extrema. 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 
3 per neu a qualsevol comarca excepte 
les vulnerabilitat baixa. 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 
4 per neu a qualsevol comarca. 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 
5 per neu en comarques amb 
vulnerabilitat molt alta, alta, moderada 
o baixa. 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 
6 per neu en comarques de 
vulnerabilitat moderada o baixa. 

ALERTA 

 
-Es decideixi tallar el trànsit a un 
nombre considerable de vies per EMERGÈNCIA 1 
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facilitar les tasques de neteja. 

-Es comenci a produir el bloqueig de 
vehicles i/o persones de manera 
descontrolada. 

-Es tingui constància que comencen a 
quedar aïllats nuclis de població com a 
conseqüència dels talls a les vies de 
comunicació. 

-S’interrompi el funcionament de 
diferents mitjans de transport com 
RENFE, FGC, autobusos de línia, 
transport escolar, etc... 

-Es produeixin talls de 
subministrament generalitzats i/o de 
llarga durada d’algun dels serveis 
bàsics. Especial atenció amb els talls 
de subministrament elèctric i amb 
possibles fallades en les 
telecomunicacions. 

-A criteri de la direcció del Pla, es 
valorarà activar el Pla NEUCAT en 
ALERTA o en EMERGÈNCIA en els 
següents supòsits: 

*Previsió de nevades amb un SMP de 
grau 5 o 6 en comarques amb 
vulnerabilitat extrema. 

*Previsió de nevades amb un SMP de 
grau 6 en comarques amb 
vulnerabilitat alta, molt alta o extrema. 

 

Valoració dels criteris següents: 

-Extensió territorial i durada prevista 
de l’episodi. 

-Grau d’afectació a la població i 
actuacions sobre la mateixa 
(Informació, recomanacions...). 

-Grau d’afectació en la mobilitat i els 
serveis bàsics a la població. 

-Recursos necessaris per a gestionar 
l’emergència i requeriment de mitjans 
externs. 

-Altres supòsits, a criteri de la Direcció 

EMERGÈNCIA 2 
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del Pla. 

 

RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Allaus 

-En el moment en què l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
emeti un Butlletí de Perill d’Allaus 
(BPA) indicant índex de perill d’allaus 
fort (4), el qual implicarà l’emissió 
d’un avís de perill fort (4). Els 
comunicats de prealerta inclouran tota 
la informació continguda al Butlletí de 

Perill d’Allaus i a les notes nivològiques 
o avisos. 

-A criteri de la Direcció general de 
Protecció Civil, a través del CECAT, 
quan l’ICGC emeti el BPA amb índex de 
perill d’allaus inferior al nivell 4 i es 
prevegi una alta mobilitat o altres 
criteris de vulnerabilitat que puguin 
incidir directament en el 
desencadenament d’allaus. 

-Es produeixi una allau que tingui una 
afectació puntual sobre la xarxa viària i 
es prevegi un ràpid restabliment de la 
circulació, sempre que no hi hagi 
persones i/o vehicles afectats. 

-Es produeixi una allau que tingui una 
afectació puntual sobre la xarxa viària 
que deixi incomunicat un petit nucli de 
població i es prevegi un ràpid 
restabliment de la situació. També 
quan quedin incomunicats cases rurals, 
refugis, cases de colònies, bordes, 
càmpings, etc. 

PREALERTA 

 

-L’índex de perill del Butlletí de Perill 
d’Allaus (BPA) sigui Molt Fort (5). 
L'Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC) informarà al CECAT 

ALERTA 
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mitjançant l'emissió d'un Avís de Perill 
d'Allaus per destacar la criticitat de la 
situació nivològica. 

-Es produeixi una allau que tingui les 
afectacions sobre els serveis bàsics o 
la xarxa viària 

següents: 

   o Talls llarga durada de 
subministrament d’algun dels serveis 
bàsics 

   o Talls de carreteres de curta durada 
(poques hores) i/o talls de vies de 
comunicació que deixin incomunicat un 
nucli de població, sempre que no es 
tracti de poblaments dispersos 

dins del terme municipal d’aquest 
municipi. 

En cada cas concret caldrà valorar la 
importància de l’afectació a la via en 
funció de la seva Intensitat Mitjana 
Diària de trànsit i de si es tracta de 
vies que constitueixen l’únic accés a un 
nucli habitat. 

-Es produeixi una allau que afecti 
alguns serveis, béns, edificacions o 
infraestructures i es produeixi un 
nombre reduït de ferits. 

-Es faci una evacuació preventiva d’un 
gran nombre de persones per trobar-se 
en una zona altament exposada al 
perill d’allaus o bé es facin talls a les 
vies de comunicació afectades pel risc. 
La finalitat de l’evacuació ha de ser 
evitar a les situacions de risc col·lectiu. 

-Mentre durin les tasques de tornada a 
la normalitat amb posterioritat a una 
situació d’emergència. 

 

-Es produeixi una allau amb afectació 
sobre la població, béns, 
infraestructures i zones de pública 
concurrència i que tingui com a 

EMERGÈNCIA 1 
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conseqüències: 

   o Presència de múltiples víctimes, 
ferits greus i/o un gran nombre de 
persones atrapades i/o incomunicades. 

   o Destrosses importants en béns i 
infraestructures. 

-Es produeixi una allau que causi un 
nombre elevat de víctimes o ferits en el 
transcurs d’activitats d’alta muntanya 
hivernal i que degut a la magnitud de 
l’accident les tasques de recerca i 
rescat dels afectats impliquin la 
mobilització d’un nombre de mitjans i 
recursos superiors als habituals en 
aquests tipus d’operacions. 

 

-En aquelles situacions en què de 
manera més o menys generalitzada es 
produeixin allaus les conseqüències de 
les quals estiguin dins dels supòsits 
d’activació en emergència 1. 

-En situacions en què l’abast territorial 
de les allaus i la magnitud de les seves 
conseqüències superi la capacitat de 
resposta i gestió dels serveis i grups 
operatius d’emergències previstos al 
Pla. 

EMERGÈNCIA 2 

 

RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Emergències 
aeronàutiques 

*Naturalesa aeronàutica: 

-Alerta local d'una aeronau en 
vol/terra (zona A/E). El pilot no 
declara l'emergència. 

*Naturalesa policial: 

-Amenaça d'explosius a l'aeronau en 
vol/terra sense confirmar. 

-Apoderament il·lícit d'una aeronau en 
vol/terra sense confirmar. 

-Amenaça de sabotatge en 
instal·lacions sense confirmar. 

PREALERTA 
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-Amenaça de bomba en instal·lacions 
sense confirmar. 

-Problemes d'ordre públic, intrusisme, 
robatori. 

*Incendi i/o explosions en 
instal·lacions: 

-Alerta d'incendi o exploosió en 
instal·lacions sense confirmar. 

-Alera d'incendi o deflagració per 
càrrega de combustible sense 
confirmar. 

-Alerta d'esfondraments 
d'instal·lacions sense confirmar. 

-Aeronau amb alerta sanitària, que pel 
quadre mèdic i pel nombre d'afectats, 
poden ser atesos pels serveis mèdics 
propis de l'aeroport. 

*Altres criteris: 

-Avaria greu que provoca el tall de 
subministrament de serveis bàsics a 
les diferents instal·lacions 
aeroportuàries. 

 

*Naturalesa aeronàutica: 

-Aeronau que declara emergència en 
vol/terra (zona A/E). 

-Accident, incendi o explosió sense 
ferits lleus en aeronau en vol/terra que 
es preveu que es pot controlar amb els 
mitjans interns de l'aeroport. 

-Col·lisió entre aeronaus sense ferits o 
amb ferits lleus que es preveu que es 
pot controlar amb els mitjans interns 
de l'aeroport. 

-Aeronau amb alarma sanitària, que 
pel quadre mèdic i pel nombre 
d'afectats, no poden ser atesos pels 
serveis mèdics propis de l'aeroport. 

*Naturalesa policial: 

-Amenaça d'explosius en aeronau en 
vol/terra, que després d'una primera 
valoració dels experts, es creu en la 

ALERTA 
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seva veracitat. 

-Apoderament il·lícit d'una aeronau en 
vol/terra, que després d'una primera 
valoració dels experts, es creu en la 
seva veracitat. 

-Amenaça de sabotatge en 
instal·lacions, que després d'una 
primera valoració dels fets, es creu en 
la seva veracitat. 

-Amenaça de bomba en instal·lacions, 
que després d'una primera valoració 
dels fets, es creu en la seva veracitat. 

*Incendis i/o explosions en 
instal·lacions: 

-Incendi o explosió menor en 
instal·lacions que es preveu que es pot 
controlar amb mitjans interns del 
recinte aeroportuari. 

-Incendi o deflagració menor per 
càrrega de combustible que es preveu 
que es pugui controlar amb mitjans 
interns de l'aeroport. 

-Esfondraments d'instal·lacions sense 
ferits o amb ferits lleus. 

-Avaria greu dels sistemes de control. 

 

*Naturalesa aeronàutica: 

-Accident, incendi o explosió en una 
aeronau en vol. 

-Accident, incendi o explosió en una 
aeronau en terra. 

-Col·lisió entre aeronaus. 

-Emergència sanitària en aeronau. 

*Naturalesa policial: 

-Amenaça confirmada d'explosius en 
una aeronau en vol/terra. 

-Apoderament il·lícit confirmat en 
aeronau en vol/terra. 

-Sabotatge confirmat en instal·lacions. 

-Amenaça de bomba confirmada en 
instal·lacions. 

EMERGÈNCIA 1 
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*Incendis i/o explosions en 
instal·lacions: 

-Incendi o explosió en instal·lacions no 
controlable per medis propis. 

-Incendi o deflagració per càrrega de 
combustible no controlable per medis 
propis. 

-Esfondrament catastròfic a les 
instal·lacions 

 

-Simultaneïtat d'escenaris 
corresponents a l'Emergència 1 en un 
mateix aeroport o en diferents 
aeroports. 

-Escenari que es correspongui a una 
Emergència 1 on estigui implicat més 
d'un avió comercial. 

-Altres circumstàncies a criteri de la 
direcció del pla. 

EMERGÈNCIA 2 

 

RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Contaminació 
marina 

a) Quan, ja sigui a través de rius o 
rieres, o bé a través de clavegueram 
pugui arribar a mar matèria 
contaminant (runes, escombraries, 
materials sòlids orgànics o inorgànics 
i/o productes químics diversos…) en 
quantitats significatives.  

b) Quan es produeixi un accident en 
una instal·lació o vaixell, que 
emmagatzemi, manipuli, produeixi, i/o 
transporti matèries contaminants i com 
a conseqüència d’aquest accident es 
pugui produir una contaminació marina 
a menys de dotze milles.  

c) Quan es produeixi, a menys de dotze 
milles de la costa, un accident en una 
instal·lació o vaixell, que 
emmagatzemi, manipuli, produeixi, i/o 
transporti matèries contaminants i com 
a conseqüència d’aquest accident 

PREALERTA 
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s’hagi produït una contaminació 
marina lleu.  

d) Quan es produeix un accident en 
una instal·lació o en un establiment o 
en una indústria costanera (que 
produeixi, emmagatzemi i/o manipuli 
matèries contaminants) i aquest 
accident pugui ser resolt per la 
mateixa instal·lació afectada, sense 
produir-se contaminació marina. 

 

a) Quan es produeix un accident en 
una instal·lació o en un establiment o 
en una indústria costanera (que 
emmagatzemi, manipuli, produeixi, i/o 
transporti matèries contaminants) i 
com a conseqüència d’aquest accident 
s’estigui produint o s’hagi produït, una 
contaminació marina de gravetat 
mitjana a menys de dotze milles de la 
costa, fora de la delimitació de la 
instal·lació. 

b) Quan com a conseqüència d’un 
accident o fallada de sistema en una 
instal·lació situada a terra, tingui lloc 
una contaminació per productes 
químics que, a través dels cursos 
fluvials o de clavegueram, hagi arribat 
a mar i hagi desencadenat un episodi 
de contaminació marina de gravetat 
mitjana. 

c) Quan es produeix un accident en una 
instal·lació o vaixell, que 
emmagatzemi, manipuli, produeixi, i/o 
transporti matèries contaminants i com 
a conseqüència d’aquest accident 
s’estigui produint o s’hagi produït una 
contaminació marina de gravetat 
mitjana a menys de dotze milles. 

ALERTA 

 

-Quan es tracti d’una contaminació 
marina que pugui afectar o afecti a 
terra, en una zona localitzada (a nivell 
d’ABE) i/o bé en una zona vulnerable. 

EMERGÈNCIA 1 
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-Quan la contaminació marina pugui 
afectar o afecti a una franja de terra 
molt més extensa (a nivell de Regió 
d’Emergències) i/o bé en una zona 
especialment vulnerable, 

EMERGÈNCIA 2 

 

RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Sismes 

*Segons la intensitat: 

-Sisme d'intensitat entre II i III-IV en 
comarques amb densitat de població 
alta o Zona A. 

-Sisme d'intensitat entre II-III i IV en 
comarques amb densitat de població 
mitjana o Zona B. 

-Sisme d'intensitat entre II i IV-V en 
comarques amb densitat de població 
baixa o Zona C. 

*Segons la percepció: 

-Sisme amb percepció àmplia en un o 
varis municipis. 

-Sisme amb percepció parcial en una o 
vàries comarques. 

PREALERTA 

 

*Segons la intensitat: 

- Sisme d'intensitat entre IV i IV-V en 
comarques amb densitat de població 
alta o Zona A. 

- Sisme d'intensitat entre IV-V i V-VI 
en comarques amb densitat de 
població mitjana o Zona B. 

- Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en 
comarques amb densitat de població 
baixa o Zona C. 

*Segons la percepció i dany: 

- Sisme amb percepció àmplia en una o 
vàries comarques. 

- Sisme amb entre 1 i 10 persones 
ferides lleus. 

- Sisme amb un o varis edificis amb 

ALERTA 
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danys no estructurals visibles. 

 

*Segons la intensitat: 

-Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en 
comarques amb densitat de població 
alta o Zona A. 

-Sisme d'intensitat VI-VII en 
comarques amb densitat de població 
mitjana o Zona B. 

-Sisme d'intensitat entre VII i VII-VIII 
en comarques amb densitat de 
població baixa o Zona C. 

*Segons la percepció o dany: 

-Sisme amb entre 1 i 10 víctimes de 
qualsevol categoria. 

- Sisme amb entre 1 i 65 víctimes 
gresu o categoritzades com 
immediates. 

- Sisme amb entre 1 i 10 morts. 

- Sisme amb molts edificis amb danys 
no estructurals visibles. 

- Sisme amb varis edificis amb danys 
estructurals visibles. 

- Sisme amb fallada de les línies vitals 
a nivell local. 

EMERGÈNCIA 1 

 

*Segons la intensitat: 

-Sisme d'intensitat superior a VII en 
comarques amb densitat de població 
alta o Zona A. 

-Sisme d'intensitat superior a VII-VIII 
en comarques amb densitat de 
població mitjana o Zona B. 

-Sisme d'intensitat superior a VIII en 
comarques amb densitat de població 
baixa o Zona C. 

*Segons la percepció o dany: 

-Sisme amb més de 10 víctimes de 
qualsevol categoria. 

-Sisme amb més de 6 víctimes greus  o 

EMERGÈNCIA 2 
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categoritzades com immediates. 

-Sisme amb més de 10 morts. 

-Sisme amb molts edificis amb danys 
estructurals visibles. 

-Sismes amb fallada de les línies vitals 
a nivell comarcal. 

 

RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Radiològic 

*Si l'incident o accident té lloc en una 
instal·lació amb PEI: 

- L’incident o accident pot ser controlat 
amb els mitjans de la instal·lació. No hi 
ha, ni es preveu, afectació fora de la 
instal·lació, ni a persones diferents 
dels treballadors de la instal·lació. 

* Si l'incident o accident té lloc fora 
d'una instal·lació o en una instal·lació 
sense PEI: 

Inicialment quan encara no es 
coneixen les implicacions que pot 
comportar i no es preveu, d’entrada, 
que hi pugui haver una afectació 
important. Alguns exemples són el 
robatori d’una font radioactiva, la 
pèrdua d’una font radioactiva o 
l’aparició d’una possible font 
radioactiva òrfena, sempre que no es 
prevegi, d’entrada, que hi pugui haver 
una afectació important. 

PREALERTA 

 

*Si l'accident té lloc en una instal·lació 
amb PEI: 

   o L’accident només pot afectar la 
instal·lació i els seus treballadors però 
per controlar-lo es necessita ajuda 
exterior diferent de la del grup 
radiològic. 

   o L’accident només pot afectar 
l’entorn de la instal·lació. Les 
conseqüències són lleus (dosi per sota 

ALERTA 
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dels nivells d’intervenció especificats a 
l’annex VIII). 

*Si l'accident té lloc fora d'una 
instal·lació o en una instal·lació sense 
PEI: 

-L’accident només pot afectar l’entorn 
del lloc de l’accident. Les 
conseqüències són lleus (dosi per sota 
dels nivells d’intervenció especificats a 
l’annex VIII). 

 

*Si l'accident té lloc en una instal·lació 
amb PEI: 

L’accident només pot afectar l’entorn 
de la instal·lació. Les conseqüències 
són greus (dosi per sobre dels nivells 
d’intervenció especificats a l’annex 
VIII). 

*Si l'accident té lloc fora d'una 
instal·lació o en una instal·lació sense 
PEI: 

L’accident només pot afectar l’entorn 
del lloc de l’accident. Les 
conseqüències són greus (dosi per 
sobre dels nivells d’intervenció 
especificats a l’annex VIII ). 

EMERGÈNCIA 1 

 

*Si l'accident té lloc dins d'una 
instal·lació amb PEI: 

L’accident pot afectar més enllà de 
l’entorn de la instal·lació. Les 
conseqüències són greus (dosi per 
sobre dels nivells d’intervenció 
especificats a l’annex VIII). 

*Si l'accident té lloc fora d'una 
instal·lació o en una instal·lació sense 
PEI: 

L’accident pot afectar més enllà de 
l’entorn del lloc de l’accident. Les 
conseqüències són greus (dosi per 
sobre dels nivells d’intervenció 
especificats a l’annex VIII). 

EMERGÈNCIA 2 
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RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Ventades 

- Previsió de ventades amb un SMP 
grau 1 a la comarca del Barcelonès. 

- Previsió de ventades amb un SMP 
grau 2 a les comarques de densitat de 
població alta 

- Previsió de ventades amb un SMP 
grau 3 a les comarques de densitat de 
població baixa 

PREALERTA 

 

- Previsió de ventades amb un SMP 
grau 2 a la comarca del Barcelonès. 

- Previsió de ventades amb un SMP 
grau 3 a les comarques de densitat de 
població alta. 

- Previsió de ventades amb un SMP 
grau 4 a qualsevol comarca. 

- Previsió de ventades amb un SMP 
grau 5 a qualsevol comarca. 

- Previsió de ventades amb un SMP 
grau 6 a qualsevol comarca. 

- El vent està provocant danys poc 
importants d’abast territorial limitat. 

ALERTA 

 
- El vent està provocant danys 
importants i amb un abast territorial 
extens. 

EMERGÈNCIA 
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Annex 2. Manual de funcionament de la Xarxa RESCAT 
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Annex 3. Consells d’autoprotecció per a la població 
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1. Què cal fer en cas de ventades 
 

A CASA: 

- Tanqueu i assegureu portes, finestres i tendals. Cal abaixar completament les persianes i, si són de 
cordó, subjectar-les adequadament. 

- Eviteu deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses i recolliu la roba dels 
estenedors per evitar que el vent els pugui fer caure al carrer i provocar un accident. 

 

A L'EXTERIOR: 

- Vigileu amb el mobiliari urbà, l’enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats, les grues, 
els contenidors de brossa, l’arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure. 

- No pugeu a llocs alts i exposats al vent, com ara les bastides o altres construccions. 

- Eviteu els parcs, els jardins i les zones boscoses. Si sou a una zona arbrada, vigileu amb els arbres 
que puguin caure i eviteu totes les activitats amb foc. Tingueu en compte també la proximitat dels 
arbres als edificis: el vent els podria fer caure a sobre. 

- Quan hi hagi temporal amb grans onades, no accediu als punts del litoral afectats pel fort onatge o 
als llocs on les onades trenquin amb força, allunyeu-vos d'espigons, esculleres i passejos marítims. 

 

SI HEU DE CONDUIR: 

- Consulteu les prediccions del temps i l’estat de les carreteres. Si es preveuen vents forts, eviteu 
desplaçar-vos per carretera. 

- Si és imprescindible desplaçar-vos, tingueu molta precaució perquè us podeu trobar obstacles a la 
via. 

- Cal alentir la marxa per poder mantenir la trajectòria del vehicle corregint les desviacions, és 
important subjectar el volant amb fermesa. 

- Sigueu prudents en els avançaments i mantingueu les distàncies laterals adequades amb els altres 
vehicles. 

- Si conduïu vehicles de grans dimensions o amb remolc, extremeu les precaucions perquè teniu més 
risc de sortir-vos de la via o bolcar. 

 

SI FEU UNA ACTIVITAT DE LLEURE: 

- Aneu amb compte en practicar esports a l’aire lliure. 

- En l’esquí, tingueu en compte que els remuntadors poden veure’s afectats pel vent. 

- Al mar, no navegueu i vigileu amb els amarratges de les embarcacions. No passegeu per les 
esculleres o espigons o zones properes al mar. 

- A la muntanya, extremeu les precaucions i no us apropeu ni passegeu pels penya-segats. Tingueu 
en compte que el vent pot arrossegar objectes voluminosos (per exemple, pedres per un pendent 
pronunciat) i afavorir l’acumulació de neu, amb l'augment consegüent del perill d’allaus. 
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MATERIAL DIVULGATIU: 

 

PÓSTER CONSELLS DAVANT LES VENTADES: 
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TRÍPTIC CONSELLS DAVANT LES VENTADES: 
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2. Què cal fer en cas de tempestes i llamps 
 

CONSELLS GENERALS: 

El llamp busca arribar a terra pel camí més curt; qualsevol objecte que sobresurti serà un bon candidat 
per a l’impacte, i més si acaba en punta. Per això, durant una tempesta allunyeu-vos d’antenes, arbres, 
etc. 

- No us apropeu tampoc a elements metàl·lics o a l’aigua, ja que actuen com a cossos conductors. 

- Els llocs més segurs durant una tempesta són els que ens aïllen de l’exterior, com edificis o vehicles 
tancats, perquè condueixen l'electricitat per la part exterior fins a terra sense fer mal als ocupants. 

 

A CASA: 

Quan sentiu tronar, cal que busqueu refugi sense dubtar: si seguiu aquesta premissa podreu evitar la 
majoria dels accidents: 

- Tanqueu portes i finestres per evitar corrents d'aire que puguin atreure llamps. 

- Apagueu la llar de foc perquè genera corrents d’aire. Allunyeu-vos també de la xemeneia perquè 
pot ser un punt d’entrada de llamps. 

- Desconnecteu els aparells elèctrics -televisors, ordinadors, etc.- per evitar que siguin danyats per 
pujades de tensió. 

- Allunyeu-vos de les instal·lacions elèctriques i no feu servir el telèfon fix. 

- Si sou a la banyera o la dutxa és millor que en sortiu. 

- Reviseu periòdicament els parallamps i assegureu-vos que tenen connexió a terra. 

- Tingueu preparades llanternes, espelmes o altres sistemes d’enllumenat autònoms per si hi ha un 
tall de llum. 

 

A L’EXTERIOR:  

Si sou a l’exterior, i especialment si sou a camp obert: 
- Allunyeu-vos de filats, reixats, pals de la llum, vies de tren i altres objectes metàl·lics. 

- Eviteu romandre a zones elevades, on podeu fer efecte punta, per evitar atreure els llamps. 
Allunyeu-vos també dels fons de vall, per evitar possibles avingudes sobtades d’aigua associades a 
la tempesta. 

- No us refugieu sota els arbres, especialment si estan sols. El bosc no és del tot segur però, si no hi 
ha cap altre refugi, és millor que quedar-vos a camp obert. 

- Si no trobeu refugi, ajupiu-vos, toqueu terra només amb la punta dels peus, creueu els braços 
sobre els genolls i poseu el cap entre els braços. És important ajuntar els peus i tapar-se les orelles 
per protegir-se del tro. 

- Allunyeu-vos de rius, llacs i superfícies humides. 

- Vigileu amb les branques, rètols o murs que us podrien caure al damunt. 

- En el cas que sigueu a l'interior d'un vehicle, tanqueu bé portes i finestres i no toqueu la part 
metàl·lica del vehicle. 

Si, a més, comença a ploure fort, penseu que poden produir-se inundacions. 
 

SI ESTEU PRACTICANT ESPORTS DE LLEURE: 

Planifiqueu la vostra activitat a l’aire lliure en funció del pronòstic del temps, per evitar exposar-vos a 
una tempesta i al perill que suposen el llamps. En el cas que us sorprengui una tempesta: 
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- Si sou a la muntanya, un cotxe amb les portes i finestres tancades pot ser un bon refugi. 

- Desfeu-vos de material metàl·lic com piolets, bastons, motxilles amb carcassa, etc. i d’objectes que 
facin d’efecte punta, perquè poden atreure els llamps. Les tendes de campanya no són un refugi 
segur. 

- Si la tempesta us sorprèn banyant-vos a la piscina, al riu o a la platja, sortiu immediatament de 
l’aigua i eixugueu-vos. 

- Si la tempesta us sorprèn pescant, deixeu la canya. 

- Si esteu jugant a golf, allunyeu-vos dels pals. 

- Eviteu conduir bicicletes i motos. 

- Si navegueu al mar, no us quedeu a la coberta de l’embarcació. 

Cal esperar mitja hora després de sentir l’últim tro abans de reprendre les activitats a l’aire lliure. 

 
Davant qualsevol emergència truqueu al 112. 



 

Pàgina 128 de 178 

3. Què cal fer en cas d'onada de calor 
 

A CASA: 

Controleu la temperatura 

- Durant el dia, tanqueu les persianes de les finestres on toca el sol. 
- Ala nit, obriu les finestres de casa per refrescar-la. 
- Estigueu-vos a les estances més fresques. 
- Recorreu a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat). Si no en teniu, mireu de 

passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (centres comercials, cinemes, etc.). 
- Refresqueu-vos sovint amb dutxes, tovalloles mullades amb aigua, etc. 
- Beveu aigua fresca de forma regular encara que no tingueu set. 
- Si teniu animals de companyia, procureu que no s'estiguin al sol i hidrateu-los. 

 

AL CARRER: 

Eviteu el sol directe 

- Porteu una gorra o un barret. 
- Utilitzeu roba lleugera (cotó), de colors clars i que no sigui ajustada. 
- Procureu caminar per l’ombra, estar sota un para-sol quan sigueu a la platja i descanseu en llocs 

frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats. 
- Porteu aigua i beveu-ne sovint. 
- Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba. 
- Eviteu sortir a les hores de més calor i eviteu les activitats físiques intenses. 

 

AL COTXE:  

- Eviteu viatjar amb cotxe durant les hores de més calor; porteu sempre líquids per hidratar-vos. 
- No deixeu mai els nens ni les persones especialment vulnerables a l'interior del vehicle amb les 

finestres tancades. Tampoc podeu deixar dins el cotxe amb les finestres tancades els animals de 
companyia. 

- Quan feu un viatge llarg, atureu-vos periòdicament per descansar i refrescar-vos. 
- Feu una atenció especial als canvis sobtats de temperatura que es produeixen en entrar i sortir 

del vehicle. 
 

ALS ÀPATS: 

- Feu menjars lleugers, eviteu els menjars molt calents i els que aporten moltes calories (salses, 
fregits, arrebossats). 

- Preneu aliments rics en aigua (fruites, verdures i hortalisses); us ajudaran a recuperar les sals 
minerals perdudes per la suor. 

- Beveu molta aigua i sucs de fruita al llarg del dia, encara que no tingueu set. 
- No prengueu begudes alcohòliques. 
-  

AJUDEU ELS ALTRES: 

Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola 

- Mireu de visitar-los un cop al dia. 
- Ajudeu-los a seguir aquests consells. 
- Si prenen medicació, reviseu amb el seu metge si aquesta pot influir en la termoregulació i si s’ha 

d’ajustar o canviar. 
Si trobeu alguna persona amb els efectes de la deshidratació 

- Aviseu urgentment els serveis mèdics o el 112. 
- Traslladeu-la a un indret més fresc. 
- Doneu-li aigua, mulleu-la i venteu-la, fins que arribin els professionals de la salut. 

http://112.gencat.cat/ca/index.html
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MATERIAL DIVULGATIU: 
 

PÓSTER CONSELLS PER A L'ESTIU: 
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PÓSTER CONSELLS ONADA DE CALOR: 
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4. Què cal fer en cas de nevades i glaçades 
 
CONSELLS PREVENTIUS 
 
A l'habitatge: 

- Tingueu preparat: un transistor i piles de recanvi, llanternes, aliments rics en calories, combustible 
per a la calefacció i una farmaciola amb els medicaments habituals. 

- Reviseu: els punts d'entrada d'aire (cal que els protegiu amb una cinta que aïlli), l'estat de la 
teulada i el baixant d'aigua, les branques dels arbres (si són massa llargues cal que les podeu) i 
l'estat de la calefacció. 

 
Al vehicle: 

- Disposeu de cadenes en bon estat, llanterna i manta de viatge. 
- Comproveu l'estat de les bateries, el dipòsit de benzina, els llums, els frens, els pneumàtics, la 

calefacció, el parabrisa... 
 
Consulteu les previsions meteorològiques, i si us heu de desplaçar, consulteu l'estat de la xarxa viària i 
les rutes a seguir: 

o Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)  http://www.meteo.cat/ 
o Servei Català de Trànsit    http://transit.gencat.cat/ca/inici/ 
o Portal de la mobilitat    http://mobilitat.gencat.cat/ca/ 
o 012 Atenció Ciutadana 

En situació d'emergència seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a 
través dels mitjans de comunicació social (emissores de ràdio, televisió, web, twitter, etc.). 
Seguiu també els consells específics per a onades de fred http://interior.gencat.cat/onadadefred 
Recordeu, si necessiteu ajut durant l'emergència, truqueu al 112. 
 
A CASA 

- Escolteu la ràdio. 
- Feu un ús correcte de la calefacció i desconnecteu els aparells elèctrics que no siguin necessaris. 

Eviteu tenir estufes de llenya, carbó o gas i brasers en llocs tancats. 
- A zones aïllades o no urbanes mantingueu un rajolí constant d'aigua a les aixetes per evitar que es 

congelin les canonades i apagueu els regs automàtics. 
- En cas de nevada, col·laboreu en la neteja de les voreres de davant de casa i dels camins d'accés a 

casa a les zones rurals. 
- En cas que hi hagi neu acumulada als terrats, terrasses o balcons, retireu-la sense abocar-la a la via 

pública. 
- Garantiu que disposeu dels medicaments necessaris en el cas de tractaments perllongats o 

malalties cròniques. 
- No traieu les escombraries al carrer quan no funcioni el servei de recollida. 
- No telefoneu: cal deixar les línies lliures per als equipaments de socors. 

 
A L'EXTERIOR 

- Abrigueu-vos bé. Poseu-vos peces de roba lleugeres, l'una sobre l'altra. Les manyoples 
proporcionen més escalfor que els guants.  

- Protegiu-vos sobretot la cara i el cap, i eviteu que l'aire fred us entri directament als pulmons. 
- Eviteu fer esforços físics intensos: es corre el perill de patir una lesió a l'organisme. 
- No deixeu que les persones d'edat avançada ni tampoc els més petits surtin a l'exterior. 

 
INFORMACIÓ PER ALS CONDUCTORS 
 
Planifiqueu el desplaçament: 

- Sortiu només si és imprescindible, seguint els consells del Servei Català de Trànsit: consulteu l'estat 
de les vies i la seva afectació, busqueu rutes segures no afectades per la nevada. 

- Eviteu circular de nit els perills són més dificils de detectar. 
- Informeu algú del vostre itinerari i de l'horari previst, i procureu no viatjar sols. 

http://www.meteo.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/transit
http://www.mobilitat.net/
http://www.gencat.cat/web/cat/telefon.htm
http://www.gencat.cat/interior/onadadefred
http://112.gencat.cat/ca/index.html
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- Controleu quines gasolineres us trobareu en el trajecte i els llocs on refugiar-vos en cas de 
tempesta. 
 
 
 
Poseu atenció a l'estat del vehicle, tant al seu manteniment com a l'equipament adequat: 

- Reviseu la pressió dels pneumàtics (també la de la roda de recanvi), l'estat dels frens, els llums i les 
bateries. 

- Tingueu les cadenes preparades (les adequades per al vostre vehicle) i assegureu-vos que sabeu 
com es posen. 

- Tingueu els liquids de refrigeració i rentaparabrises amb el nivell correcte i adequat a temperatures 
baixes. 

- Porteu el dipòsit de combustible ple i ompliu-lo cada 100km de viatge. 
- Porteu el telèfon mòbil carregat, armilles reflectores i triangles de senyalització, així com una 

manta i una llanterna. 
 
Si el temporal us agafa dins del cotxe: 

- Intenteu buscar refugi. Si no en trobeu, quedeu-vos dins del cotxe, ja que els pneumàtics actuen 
com a aïllant del fred. Poseu un mocador de colors vius a l'antena del cotxe. 

- Deixeu la calefacció encesa i la finestra una mica oberta. No us adormiu amb el motor en marxa. 
- Netegeu periòdicament la neu del vehicle. Mantingueu net el tub d'escapament per evitar que el 

fum entri dins del vehicle. 
 
I recordeu: 

- Si la nevada us sorprèn a la carretera, conduïu amb molta precaució i deixeu una via lliure per 
permetre el pas de les màquines llevaneu i dels serveis d’emergència. 

- No avanceu les màquines llevaneu. 
 
CONSELLS DE CONDUCCIÓ AMB NEU I GEL 

- Conduïu, amb velocitat moderada. Si la ruta és perillosa, torneu enrera o busqueu refugi. 
- Si hi ha neu a la calçada, pareu el vehicle en un lloc on no interrumpeu la circulació i poseu les 

cadenes a les rodes motrius. 
- No utilitzeu les marques deixades per altres vehicles. Sempre que us sigui possible circuleu per neu 

verge. 
- Enceneu els llums d'encreuament i els de boira. 
- Mantingueu força separació amb els altres vehicles i no els avanceu. 
- Si comença a nevar, conduïu amb molta suavitat i lentitud, si cal reduïu la marxa. 
- Si les rodes patinen, desaccelereu evitant frenar. Si cal, freneu suaument  i amb trepitjades lleus i 

successives del pedal. 
- Aneu amb compte en els indrets ombrívols, els ponts i els viaductes ja que pot haver-hi gel. Si hi ha 

gel, no trepitgeu el fre. 
- Si neva i conduïu un vehicle pesant, recordeu que: 

o No podeu avançar altres vehicles. 
o Les autoritats de trànsit poden restringir o limitar la vostra circulació. Estigueu atents i 

respecteu els talls de circulació que es facin. 
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MATERIAL DIVULGATIU: 

 

PÓSTER CONSELLS DAVANT LES NEVADES: 
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TRÍPTIC CONSELLS DAVANT LES NEVADES: 
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TRÍPTIC CONSELLS DAVANT LES NEVADES PER ALS CONDUCTORS: 

 

 
 

 



 

Pàgina 136 de 178 

5. Què cal fer en cas d'incendi forestal 
 
CONSELLS PREVENTIUS: 

- No llenceu burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. 
- No llanceu coets, petards, focs d'artifici, globus (per exemple fanalets) o altres artefactes que 

continguin foc en zones de perill, ni que sigui a camp ras, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en 
urbanitzacions envoltades per bosc. 

- No utilitzeu barbacoes que no estiguin autoritzades. Recordeu que han de ser d'obra i amb 
mataguspires. 

- Les cremes de residus al jardí estan prohibides, cal portar-los a l'abocador o triturar-los, i en faran 
compost. 

- No deixeu mai escombraries ni deixalles al bosc. Utilitzeu els serveis de recollida i els contenidors 
adients. 

- Elimineu les branques que toquin la façana i allunyeu de la casa les reserves de llenya. 
- Tingueu a punt eines bàsiques contra incendis (mànegues, destrals) i alguna reserva d'aigua. 

 
En situació d'emergència seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a 
través dels mitjans de comunicació social (emissores de ràdio, televisió, web, twitter, etc.). 
Recordeu, si necessiteu ajut durant l'emergència, truqueu al 112. 
 
SI L'INCENDI ARRIBA A CASA VOSTRA: 

- Truqueu al 112 i seguiu en tot cas les indicacions de les autoritats. 
- Si us fan desallotjar, tanqueu els interruptors de la llum i del gas, agafeu allò imprescindible 

(documentació, diners i medicaments) i marxeu on us diguin els serveis de seguretat. 
- Si el foc envolta la casa, refugieu-vos a dins, tanqueu portes i finestres i tapeu qualsevol forat. 
- Ompliu d'aigua la banyera i les piques, ruixeu d'aigua les portes i les finestres i col·loqueu 

tovalloles molles sota les portes. 
- Tanqueu tots els subministraments de combustible i protegiu-vos amb roba de cotó o de llana. Si 

hi ha molt de fum, deixeu els llums encesos i respireu arran de terra. 
 
SI L'INCENDI US SORPRÈN AL BOSC O A CAMP OBERT: 

- Si un incendi us sorprèn a camp obert, allunyeu-vos-en en direcció oposada al vent i, si podeu, 
entreu en zona ja cremada. 

- Mulleu un mocador i tapeu-vos la cara per evitar el fum. No us refugieu en pous ni en coves. A 
prop del mar o de rius, acosteu-vos a l'aigua i, si cal, fiqueu-vos a dins. 

- Si sou al cotxe, atureu-vos en un lloc protegit, tanqueu les portes i les finestres i atureu la 
ventilació del cotxe. 

- Enceneu els fars perquè us puguin trobar enmig del fum. 
 
 
 

http://112.gencat.cat/ca/index.html
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MATERIAL DIVULGATIU: 
 

PÓSTER PER EVITAR I PROTEGIR-SE DEL FOC: 
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TRÍPTIC CONSELLS DE PROTECCIÓ DE L'HABITATGE DAVANT DEL RISC D'INCENDI 
FORESTAL: 
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DÍPTIC CONSELLS PER EVITAR I PROTEGIR-SE DEL FOC: 
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QUADRÍPTIC CONSELLS PER EVITAR I PROTEGIR-SE DEL FOC: 
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6. Què cal fer en cas d'aiguats i inundacions 
 
CONSELLS PREVENTIUS: 
 
Abans que arribi el període de pluges 

- Comproveu on es troben localitzats l'interruptor general del corrent elèctric i les claus de pas de 
l'aigua i del gas de casa vostra. 

- Preveniu el deteriorament de la teulada i les terrasses per evitar filtracions que puguin afectar 
l'estructura de l'edifici. 

- Reviseu periòdicament la teulada i mantingueu nets els baixants i desguassos d'aigua de pluja, 
especialment als patis o als terrats dels edificis. 

- En soterranis i locals amb possibilitats d'inundació, cal que prevegeu mesures de protecció i 
disposeu d'eines per treure l'aigua (bombes d'aigua, etc.). 

- Tingueu elements d'utilitat a mà, com ara: un transistor, una llanterna, els medicaments 
indispensables, roba d'abric, roba de protecció (impermeables, botes d'aigua, etc.) i la 
documentació personal. 

- Al cotxe, també és recomanable portar una llanterna, roba d'abric i roba de protecció per a 
l'aigua, una farmaciola i mapes de carreteres. 

- No oblideu portar el telèfon mòbil carregat: us permetrà demanar ajut en el cas que patiu una 
emergència. 

 
Consulteu les previsions meteorològiques, i si us heu de desplaçar, consulteu l'estat de la xarxa viària i 
les rutes a seguir: 
 

o Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)  http://www.meteo.cat/ 
o Servei Català de Trànsit    http://transit.gencat.cat/ca/inici/ 
o Portal de la mobilitat    http://mobilitat.gencat.cat/ca/ 
o 012 Atenció Ciutadana 

En situació d'emergència seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a 
través dels mitjans de comunicació social (emissores de ràdio, televisió, web, twitter, etc.). 
Recordeu, si necessiteu ajut durant l'emergència, truqueu al 112. 
 
A CASA: 
 
Si us sorprenen precipitacions importants quan sou dins de casa: 

- No baixeu a les zones inundables de casa vostra com poden ser el soterrani, el garatge, etc. 
Quedeu-vos a les zones altes. 

- No deixeu fora objectes o mobles que l'aigua pugui arrossegar. 
- Tanqueu portes i finestres i obtureu totes les escletxes possibles. 
- Poseu els animals domèstics, els aliments, l'aigua potable, els documents importants, els objectes 

de valor i, sobre tot, els productes perillosos (com ara verí per a les rates, dissolvents, etc.) en 
llocs alts i protegits. 

- Si se us està inundant la casa, desconnecteu l'interruptor general de l'electricitat. 
- Si a l'edifici on us trobeu, no hi esteu segurs, sortiu-ne, tanqueu la porta i dirigiu-vos a punts alts 

de la zona. 
 
Si heu de marxar de casa: 

- Tanqueu les claus de pas de l'aigua idel gas i l'interruptor general de l'electricitat. 
- Assegureu i tanqueu les portes i les finestres. 
- Agafeu un bastó, una llanterna, roba impermeable i calçat adequat, i emporteu-vos la 

documentació personal, els diners i els medicaments imprescindibles. 
- No camineu per zones on hi hagi aigua en moviment i, si cal, ajudeu-vos del bastó per determinar 

l'alçada de l'aigua o detectar zones perilloses. Seguiu les instruccions dels equips de socors. 
 
Quan torneu a casa un cop passat el perill: 

- Feu una inspecció prèvia i no hi accediu si hi ha perill d'ensorrament. 

http://www.meteo.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/transit
http://www.mobilitat.net/
http://www.gencat.cat/web/cat/telefon.htm
http://112.gencat.cat/ca/index.html
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- Si l'aigua no té garanties de potabilitat, bulliu-la o beveu aigua embotellada. 
- Reviseu l'estat dels aliments abans de consumir-los. 
- Retireu ràpidament els animals morts. 

 
A L'EXTERIOR: 
 
Si us sorprenen precipitacions importants a l'exterior: 

- En un lloc urbanitzat busqueu refugi dins d'un edifici segur i tanqueu bé les portes i les finestres. 
- A la muntanya, dirigiu-vos a punts enlairats que estiguin lluny dels marges de rius i de les lleres de 

barrancs, rambles o torrents. 
 
Quan circuleu amb el vostre vehicle: 

- Circuleu preferentment per les rutes principals i les autopistes. Modereu la velocitat i mantingueu 
les distàncies de seguretat. 

- Si teniu problemes de visibilitat, atureu el vehicle i senyalitzeu la vostra posició. 
- Allunyeu-vos de les rieres, dels torrents i de les zones que es poden inundar, i no hi estacioneu el 

vehicle. No us quedeu als ponts perquè aquests poden caure. 
- No travesseu cap riu, ni riera ni zona inundada. Encara que no ho sembli, els cotxes poden flotar 

amb poca alçada d'aigua i ser arrossegats amb facilitat. 
- Si heu de travessar un bassal gran d'aigua avanceu molt a poc a poc amb una velocitat curta per 

evitar que l'aigua esquitxi el motor i es pari. Després d'haver passat comproveu diverses vegades 
que els frens del vehicle funcionen bé. 

- Si el cotxe comença a flotar i a ser arrossegat, sortiu-ne immediatament. Els ocupants que es 
queden a dins, sovint no sobreviuen. 

- Vigileu els moviments de terra, forats, claveguerons, cables de conducció elèctrica fluixos, i en 
general, tots els objectes caiguts (branques d'arbres, etc.). 

- Cal que abandoneu el vehicle i us dirigiu a zones altes quan: 
o El vostre vehicle quedi immobilitzat per l'aigua 
o Observeu que el nivell de l'aigua puja massa a la calçada 
o Observeu que l'aigua arriba a l'eix del vostre vehicle 
o Si teniu dificultats per obrir la porta, sortiu per les finestres ràpidament. 
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MATERIAL DIVULGATIU: 
 
PÓSTER CONSELLS DAVANT LES INUNDACIONS: 
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DÍPTIC CONSELLS DAVANT LES INUNDACIONS: 
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TRÍPTIC CONSELLS DAVANT LES INUNDACIONS: 
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7. Què cal fer en cas de grans concentracions de persones 
 
Si teniu previst anar a celebracions en llocs on es preveu que hi assisteixi molta gent, com ara 
espectacles culturals, esdeveniments esportius i musicals, festes populars o manifestacions, tingueu en 
compte els consells d’autoprotecció següents: 
 
ABANS I DURANT LA CELEBRACIÓ DE L’ESDEVENIMENT: 

- Abans d’anar-hi estigueu atents a les informacions oficials que emetin les autoritats sobre 
l’esdeveniment, així com les que apareguin als mitjans de comunicació. 

- És important que porteu roba còmoda i adequada a lloc on aneu. Tingueu en compte també que 
el calçat que porteu us protegeixi bé els peus, ja que és la part del cos on es produeixen la 
majoria de les ferides. 

- Aneu-hi ben hidratats i porteu aigua en ampolles de plàstic. 
- Tingueu localitzades les sortides d’emergència o les vies d’evacuació i estigueu atents a les 

indicacions del personal de seguretat. 
- Si aneu acompanyats o en grup, acordeu un punt de referència on tornar-vos a reunir en cas que 

us separeu o us perdeu. 
- Si aneu amb nens porteu-los a coll o de la mà. Estigueu pendents de la gent gran i de les persones 

amb impediments. 
- Porteu la documentació a sobre. En el cas dels nens, gent gran i discapacitats psíquics prepareu 

una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i feu que la portin en un lloc visible per si 
es perden. També poden portar la polsera identificativa de Protecció Civil. 

- En entrar o sortir no us atureu davant de les portes ni als passadissos. 
- En concentracions massives a l'exterior, si teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida 

possible, busqueu una ubicació alternativa on pugueu localitzar una via d'evacuació. 
- No pugeu a les baranes, reixes o d’altres elements inestables que puguin ser perillosos. 
- Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, respectant l’ordre 

de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat. No oblideu els vostres objectes 
personals. 

 
EN CAS D’EMERGÈNCIA: 

- Mantingueu la calma i estigueu atents a les indicacions dels serveis d’emergència. Si sou en un 
recinte tancat no feu servir els ascensors. 

- Dirigiu-vos a les sortides pels llocs indicats sense aturar-vos. En cap cas torneu enrere. 
- Eviteu cridar, córrer o empènyer els altres, ja que podríeu provocar situacions molt perilloses per 

a la gran quantitat de persones que n’hi ha concentrades. 
- Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu alguna persona informeu-ne els serveis 

d’emergència. 
 
Recordeu: davant de qualsevol emergència personal o col·lectiva, truqueu al 112, mantingueu la 
calma i seguiu les indicacions dels serveis operatius. Si truqueu des d'un telèfon mòbil i no us dóna 
senyal, pot ser que les línies estiguin saturades: busqueu un telèfon fix per fer la trucada. 

 

http://112.gencat.cat/ca/index.html
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MATERIAL DIVULGATIU: 

 

CARTELL CONSELLS SOBRE GRANS CONCENTRACIONS DE PERSONES: 
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DÍPTIC  CONSELLS SOBRE GRANS CONCENTRACIONS DE PERSONES: 
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8. Revetlles amb precaució 

 
CONSELLS PER ALS PETARDS 
 
Abans de manipular els petards: 

- Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics en un establiment autoritzat. 
- No us guardeu petards a les butxaques. 
- Cal llegir les instruccions de cada article. 

 
En encendre els petards: 

- No subjecteu els petards amb les mans. 
- No poseu els petards a prop de la cara ni del cos. 
- Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i similars. 
- Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps d’enretirar-vos. 
- Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo. 
- No llanceu mai petards contra ningú. 

 
On encendre els petards amb seguretat: 

- No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones. 
- Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres. 
- No encengueu cap petard dins les cases. 
- No llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres. 
- Vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors poden explotar. 

 
No manipuleu els petards: 

- No talleu el tro final de les traques, poden explotar amb violència. 
- No fiqueu mai petards dins de totxanes ni ampolles, perquè en explotar fan metralla que pot fer 

molt de mal. 
 

CONSELLS PER ALS CORREFOCS 
 
Consells per als veïns: 

- Traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc, com, per 
exemple, els testos amb plantes, les bosses d'escombraries, les taules, les cadires, etc. Així evitareu 
accidents. 

- Retireu els vostres vehicles de la zona per on passarà la cercavila de foc. Així evitareu que la gent 
prengui mal i possibles desperfectes als cotxes. 

- Tanqueu les portes, les finestres i els balcons i protegiu les obertures per impedir que entrin coets i 
guspires que podrien causar un incendi. 

- Recolliu la roba estesa i plegueu els tendals per prevenir que es puguin encendre. 
- Per més que els assistents al correfoc us demanin aigua per mitigar la calor, no en llenceu. Així 

evitareu que la pólvora es mulli i exploti o que surti en direcció inesperada en lloc de cremar-se. 
 
Consells per a les persones que segueixen el correfoc: 

- Informeu-vos bé dels llocs per on passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors 
i dels serveis d'ordre, així la participació en el correfoc serà una festa completa. 

- La roba més idònia per participar en un correfoc és la de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un 
barret de roba i unes sabates esportives de pell que us agafin fort els peus. 

- Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. 
Sobretot, no correu, perquè les flames s'escamparien i serien més virulentes. 

- Espereu la comitiva del correfoc en carrers amples i eviteu, en la mesura que us sigui possible, les 
aglomeracions i els taps de la gent. 

- Col·laboreu amb l'organització no demanant aigua als veïns. Així evitareu taps i relliscades i també 
evitareu que la pólvora es mulli i exploti en lloc de cremar-se. 
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CONSELLS PER A LES FOGUERES 
 

Consells per als veïns 
- Procureu que tots els edificis veïns tinguin les finestres i els balcons tancats, no fos cas que les 

guspires o algun coet perdut entressin en algun habitatge i provoquessin un incendi. 
- Plegueu els tendals que hi pugui haver a les terrasses. 
- Respecteu la distància de 15 metres respecte dels cotxes aparcats. 
- No heu de permetre mai que ningú salti damunt les brases. 
- Necessiteu un permís: heu de comunicar a l'ajuntament la situació de les fogueres. 
- Les fogueres han de permetre el pas dels vehicles d’emergència. 

 
El lloc a escollir 

- No feu fogueres enlloc sense tenir l'autorització corresponent. 
- No feu la foguera a menys de 15 metres de la façana de cap edificació. 
- Està prohibit fer foc a tots els terrenys forestals de Catalunya, tant si estan poblats d'espècies 

arbòries com si no, i a la franja de 500 metres que els envolta. 
- Sobretot, vigileu el pas de les línies elèctriques, telefòniques, etc. 
- Si penseu fer la foguera en un solar, abans deixeu-lo net de bardisses o de materials inflamables. 
- Si la voleu fer al carrer, procureu que hi hagi obert un pas per als vehicles d'urgència. 
- Per no fer malbé el paviment, poseu terra o sorra (un mínim de 10 cm de gruix). Si el paviment és 

d'asfalt, aquesta precaució és imprescindible, de la mateixa manera que és obligatori el permís de 
l'ajuntament. 

- No feu la foguera prop d'un envà pluvial, ja que la dilatació provocada per la calor podria 
enderrocar-lo. 
 

Els materials 
- Heu d'anar amb compte amb el que cremareu. Han de ser coses que deixin brasa, sobretot de 

fusta. 
- No cremeu papers ni teixits, perquè el vent els pot enlairar. No utilitzeu mai bidons, llaunes o 

esprais, ja que poden explotar, ni pneumàtics ni plàstics, pels seus efectes contaminants. 
- En general, feu la foguera petita i, si sobren materials, aneu-los-hi afegint a poc a poc. 
- Encara que sigui més lent i menys espectacular, heu d'encendre la foguera per diferents focus, de 

paper, de palla, etc. No feu servir mai gasolina ni qualsevol líquid inflamable. 
- Si fa vent, és millor que deixeu la festa per un altre any, no la convertíssim en una tragèdia.  

 
Apagueu la foguera 

- Tingueu en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (galledes d'aigua, mànegues, extintors, 
etc.). 

- Vigileu la foguera fins que quedi del tot extingida i, sobretot, ruixeu el caliu perquè no hi pugui 
haver accidents. 
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MATERIAL DIVULGATIU: 

 

PÓSTER CONSELLS SOBRE FEU LA FESTA AMB SEGURETAT 
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PÓSTER CONSELLS SIGUEU RESPONSABLES AMB ELS NENS: 
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QUATRÍPTIC CONSELLS FEU LA FESTA MAB SEGURETAT: 
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Annex 4. Descripció dels riscos identificats 
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1. Riscos territorials 

 
1.1. Fort vent 

Un temporal és un vent fort de grau superior al vuitè de l'escala de Beaufort, el qual pot anar 
acompanyat de sorra en suspensió (simun), de neu ( torb ), o de pluges.  
Comença a existir un temporal quan el vent bufa a més de 60 km/h. En aquesta situació el vent té forç a 
per arrencar branques dels arbres i l’alçada de les ones del mar passa dels 4 m. Si la seva força 
augmenta més, es passa de temporal a tempesta (amb un grau de 10 o superior de l’escala Beaufort). 
El Servei Meteorològic de Catalunya emet un Avís de Situació Meteorològica de Perill (SMP)1 quan es 
preveu la superació d’uns llindars específics (es defineix un llindar alt i un llindar baix per cada meteor). 
Pel cas del meteor vent aquests llindars varien segons la comarca, essent pel cas de la comarca de les 
Garrigues  
els següents: 

o SMP - Llindar baix : Ratxa màx. > 25 m/s = 90 km/h.  
o SMP - Llindar alt : Ratxa màx. > 35 m/s = 126 km 

 
1.2. Sequera 

Es considera que hi ha sequera quan esdevé un extens període de temps, que pot anar de pocs mesos a 
anys, en el qual s’experimenta una deficiència en el subministrament d’aigua i les precipitacions. De 
forma general, aquest fet succeeix quan una zona rep precipitacions per sota de la mitjana del seu clima.  
Des de la perspectiva humana, quan té lloc un esdeveniment de sequera, es dona un trencament de 
l’equilibri entre la disponibilitat natural d’aigua i el consum que en fa l’activitat humana, podent causar 
d’aquesta forma greus danys als ecosistemes o a l’agricultura de la zona afectada.  
 
1.3. Onada de calor 

Una onada de calor és un augment brusc i perllongat de la temperatura i humitat per sobre dels valors 
mitjans del clima d'una zona determinada. Aquest tipus d’esdeveniment és més freqüent a l'estiu i 
afecta tant els éssers humans, com als animals i les collites, essent el fenomen climàtic que més morts 
causa. La divisió en comarques té en compte el fet que hi ha comarques que estan més habituades que 
les altres al vent intens. 
Servei Meteorològic de Catalunya. “ Informació general d’una Situació Meteorològica de Perill”.  
Alguns dels efectes més freqüents causats per les onades de calor són: morts per hipertèrmia o 
síncopes, increment dels incendis, fallides elèctriques per l’augment de l’ús de l’aire condicionat i 
ventiladors, afectacions en circuits elèctrics, dispositius electrònics i carreteres, sequera posterior, i, en 
algunes zones, disminució de l’aigua potable (segons la font de procedència).  
El Servei Meteorològic de Catalunya emet un Avís de Situació Meteorològica de Perill (SMP) quan es 
preveu la superació d’uns llindars específics (es defineix un llindar alt i un llindar baix per cada meteor). 
Pel cas del meteor calor, aquests llindars són els següents: 

o SMP - Llindar baix: Temperatura màxima extrema; Superació del percentil 98 de la temperatura 
màxima diària. 

o SMP - Llindar alt: Onada de calor; Superació del percentil 98 de la temperatura màxima diària 
durant, almenys, 3 dies consecutius. 

El percentil 98 Temperatura màxima estiu per al municipi de El Cogul és de 37,3 ºC. 
 

1 Servei Meteorològic de Catalunya (SMC): "Avís de Situació Meteorològica de Perill (SMP)" 
2 Servei Meteorològic de Catalunya (SMC): "Anuari de dades metereològique 2014" 
 
1.4. Glaçada 

Una glaçada es produeix quan té lloc un descens de la temperatura ambient per sota dels 0ºC.  
En produir-se una glaçada, es dona una congelació de l’aigua (recs, basses, subministrament d’aigua, 
etc.), pel que el subministrament d’aquesta pot quedar interromput temporalment, amb les 
corresponents conseqüències associades.  
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1.5. Accident de carretera amb un nombre de víctimes considerable 

Un accident de carretera amb un nombre de víctimes considerable genera, a més de les víctimes del 
propi accident, afectacions sobre la via de circulació en la que ha tingut lloc l’accident i els seus voltants.  
De forma general, es considera que aquest tipus de successos pot esdevenir en vies de circulació 
principals, on el volum del trànsit és major. Malgrat, també pot donar-se en vies de circulació 
secundàries, tot i que amb menor probabilitat i amb conseqüències, en general, menys greus.  
 
1.6. Ensorrament d’edificis 

L’ensorrament d’edificis pot tenir lloc a causa de l’existència d’edificis en mal estat o estat ruïnós.  
Un edifici en mal estat és aquell que presenta esquerdes evidents o bombaments en alguna de les 
façanes o en els murs de l’escala; hi ha inclinacions en els graons de les escales per haver cedit el 
terreny; falta horitzontalitat en els sostres o sols. Un edifici ruïnós és aquell que es troba apuntalat o 
s’ha notificat mitjançant una declaració oficial definitiva o en tràmit, que el seu estat d’abandó i 
deteriorament el fan inservible.  
 
1.7. Pandèmia 

Una pandèmia és una malaltia epidèmica estesa a molts països o continents, que ataca gairebé tots els 
individus d’un país. És una epidèmia o afectació per una malaltia a persones o animals al llarg d’una àrea 
geogràficament extensa, sigui un continent o tot el món.  
Històricament, diverses pandèmies han afectat, amb conseqüències i efectes diferents, a les poblacions 
humanes. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), des del segle XVI s’han descrit pandèmies de 
grip a intervals de 10-50 anys, la gravetat i repercussió de les quals ha estat variable. Les tres pandèmies 
més representatives del segle XX van ser 103:  

- 1918-1920: “Grip espanyola” (subtipus A(H1N1)), amb una taxa de letalitat estimada del 2-3%, 
durant la qual els grups d’edat més afectats van ser els adults joves.  

- 1957-1958 “Grip asiàtica” (subtipus A(H2N2)) amb una taxa de letalitat estimada inferior al 
0,2%, amb una gran afectació sobre nens.  

- 1968-1969 “Grip de Hong Kong” (subtipus A(H3N2)) amb una taxa de letalitat estimada inferior 
al 0,2%. Aquesta grip va afectar tots els grups d’edat.  

En els últims temps, una de les possibles pandèmies que més ressò ha tingut ha estat la “grip aviària”. La 
grip aviària és una malaltia infecciosa causada pel virus de la grip que normalment afecta aus i, menys 
habitualment, porcs. Són virus que no acostumen a passar d'una espècie animal a una altra, però alguns, 
com l'A(H5N1) i l'A(H7N9), poden creuar la barrera entre espècies i infectar els humans. El virus A(H7N9) 
afecta especialment les persones que presenten altres problemes de salut. La grip aviària no és una 
malaltia nova entre les aus. De fet, se'n té constànciaa Itàlia des de fa més de cent anys. No obstant 
això, no ha estat fins a l'any 1997 que se'n va tornar a activar l'alarma internacional quan l'A(H5N1) es va 
estendre per diferents països del món, ja que el reservori natural del virus són les aus migratòries (ànecs 
salvatges), més resistents a la infecció. Els brots actuals van començar al sud-est asiàtic a mitjan del 
2003 i han afectat aus de granja i persones que hi estaven molt estretament relacionades. 
 
1.8. Incidència greu en el subministrament de serveis bàsics 

S’entén per subministrament de serveis bàsics el subministrament d’aigua, electricitat, gas i altres 
serveis, necessaris per al desenvolupament normal de la vida de la població.  
Una incidència greu el subministrament d’aquests serveis es un tall prolongat en el subministrament 
dels mateixos, generant un dèficit en la disposició dels recursos requerits per tal de desenvolupar les 
activitats normals de la població.  
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2. Riscos especials 

 
2.1 Incendis forestals 

A efectes del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (Pla INFOCAT), un incendi 
forestal és un foc que s’estén sense control sobre terreny forestal, afectant vegetació que no estava 
destinada a cremar.  
La superfície considerada com a forestal a Catalunya representa més del 60% del territori (quasi 2 
milions d’hectàrees), essent la superfície forestal arbrada d’un 43% mentre que entre matolls i pastures 
sumen el restant 17% aproximadament. Si a aquest factor s’afegeix el clima mediterrani de Catalunya, 
amb estius calorosos i secs, el relleu força accidentat, i la distribució i tipus de població, resulta normal 
un significatiu risc d’incendi forestal per a gran part del territori.  
Cal afegir a més el fet que, el progressiu abandonament de conreus i pastures, ha produït un increment, 
en general molt important, de les masses de combustible i de la seva continuïtat.  
Tots aquests factors combinats han donat lloc en els últims anys a l’aparició dels grans incendis forestals 
(GIF)4. Aquests incendis, d’una magnitud i virulència inusitada, s’han revelat amb un enorme poder de 
destrucció pels boscos i la interfície urbana-forestal. A més, el gran increment d’urbanitzacions 
(principalment) temps enrere ha fet que l’exposició de les persones als incendis hagi anat també en 
augment.  
El Pla INFOCAT, a partir dels mapes de perill i vulnerabilitat a incendis forestals, adjudica a cada municipi 
un valor de perill i vulnerabilitat, i és en base a aquests valors que es determina els municipis que han 
d’elaborar un Pla d’Actuació Municipal per incendis forestals.  
Els criteris de la selecció per perill són els següents:  
Han d’elaborar el PAM per incendis forestals els municipis on la mitjana dels valors del 50% de la 
superfície amb més perill del terme té un perill alt o molt alt i alhora compleixen una de les condicions 
següents:  

- Tenir més del 5% de la superfície dins de Perímetres de Protecció Prioritària i més de 50 ha 
forestals.  

- Tenir més del 15% de superfície forestal i més de 100 ha forestals.  
Els criteris de la selecció per vulnerabilitat són els següents:  
Han d’elaborar el PAM per incendis forestals els municipis que tenen vulnerabilitat alta o molt alta, com 
a resultat de sumar els productes de la superfície dels elements vulnerables pel valor assignat a aquell 
tipus d’element vulnerable.  
4Gran incendi forestal (GIF): és un incendi que manté de forma sostinguda una velocitat, intensitat lineal 
i longitud de flama que supera la capacitat dels sistemes d’extinció, que poden afectar de forma 
important la població o que afecta més de 500 ha. 
 
2.2 Nevades 

De forma general, i segons es descriu en el Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (Pla 
NEUCAT), les emergències causades per nevades al territori català es generen quan neva de forma 
extraordinària o bé quan neva en llocs on no es habitual. Les emergències per nevades, més que per 
causar danys directes a la població, es caracteritzen per produir interferències més o menys importants 
en el funcionament dels serveis bàsics i en la mobilitat de les persones, a excepció dels danys que es 
puguin produir a la població crítica.  
El Pla NEUCAT estableix que els municipis més vulnerables al risc per nevades són aquells que tenen un 
numero d’habitants superior a 20.000 o bé es situen a una alçada de 400 o més, o ambdós, i aquests 
tenen la obligació d’elaborar el corresponent Pla d’Actuació Municipal per risc de nevades.  
 
2.3 Ventades 

Segons el Pla especial d’emergències per ventades a Catalunya (Pla VENTCAT), les emergències causades 
per ventades están molt presents al territori català. Així depenent de la situación geográfica i orográfica 
de la zona d’estudi obtindrem resultats diferents posant en relleu la irregularitat en la distribució del 
vent. Aquesta diferencia en la distribució del vent fa que quan es reprodueixin determinades situacions 
meteorològiques amb episodis de vent en zones del territorio on no és freqüent, els danys solen ser 
incrementats per la densitat de población. 
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El Pla VENTCAT estableix afectacions perl vent són a les edificacions i mobiliari urbà, a les activitats 
docents, esportives i de lleure, als serveis bàsics, a massa boscosa, a instal·lacions temporals 
(espectacles a l’aire lliure, construccions temporals d’obres, parades del mercat de l’aire lliure, 
instal·lacions de fires com casetes i d’altres), a la mobilitat, a instal·lacions industrials. 
 
 
 
3. Riscos específics:  

 
3.1. Actes festius i espectacles a l’aire llliure 

Els actes festius i els espectacles a l’aire lliure, donades les característiques d’aquest tipus 
d’esdeveniments, comporten una sèrie de riscos associats. Les diverses emergències que poden tenir 
lloc, agrupades segons la seva la tipologia són:  
 
a) Emergències d’àmbit policial  

1. Problemes d’ordre públic i altercats:  
S’entén com acte violent aquella circumstància en la que una persona o vàries provoquen 
alteracions en aquesta, tal com seria llençar o trencar objectes, provocar disturbis, agrediruna o 
varies persones, etc.  

2. Amenaça de bomba: 
Tot i que la probabilitat d’amenaça de bomba és baixa, les conseqüències potencials associades 
al risc són en funció del nombre de persones que participi en l’acte.  

3. Atemptat: 
Es considera atemptat qualsevol acte criminal o il·legal que pretén la mort o eliminació física 
d’una o varies persones. Tot i que la probabilitat d’atemptat és baixa, les conseqüències 
potencials associades al risc són en funció del nombre de persones que participi en l’acte.  

4. Intrusisme:  
L’intrusisme consisteix en l’exercici d’una professió, càrrec, etc. per part d’una persona no 
qualificada oficialment.  

 
b) Emergències a causa d’accidents 

1. Incendi: 
El risc d’incendi està associat a:  
 -Escenaris, taules de so, etc. en activitats de concert, Djs., ball, etc. 
 -Espais on es desenvolupen dinars, sopars, etc. 

2. Explosió: 
El risc d’explosió pot venir derivat per la ignició d’una fuita de combustible d’un vehicle. Les 
conseqüències principals d’aquest succés son d’anys materials i possibles danys sobre les 
persones que es poguessin trobar-se properes.  
En cas d’explosió aquesta podria derivar en un incendi, per la qual cosa es seguiria el mateix 
procediment que en cas d’incendi. 

 
c) Emergències a causa de fallades de subministraments  

1. -Electricitat: 
Una fallada elèctrica pot ser originada per un tall de subministrament (no previst) de la 
companyia elèctrica o per un efecte climatològic.  
En cas que l’activitat tingui lloc en horari nocturn, si es produís una fallada elèctrica, es 
produirien problemes operatius i possibles danys a persones per caigudes potencials.  

2. -Telefonia: 
Una tall de telefonia pot ser originat per un tall (no previst) per part de la companyia, un efecte 
climatològic o una sobrecàrrega de línia a causa de la participació massiva de persones.  
En cas que de tall de telefonia es produirien problemes de comunicació.  
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d) Emergències a causa de la pròpia activitat 

1. Aglomeracions de persones: 
L’aglomeració de persones pot tenir lloc en aquelles activitats de més afluència de persones. 
Cal tenir en compte que, si es produís qualsevol tipus d’emergència, alhora que en 
l’esdeveniment tingués lloc un excés de persones, es podrien produir greus conseqüències a 
l’hora actuar i evacuar l’activitat.  
Aquest risc variarà en funció del tipus d’activitat que es realitzi, la tipologia del públic assistent i 
les mesures de seguretat existents.  

2. Atropellaments: 
Tot i que les activitats no permetin la circulació de vehicles dins el seu àmbit, es poden produir 
atropellaments de les persones que es dirigeixen als punts on es realitzen els actes.  

3. Comportaments de risc de les persones usuàries: 
Els comportaments de risc dels usuaris poden produir altres efectes dòmino, tals com, 
sabotatge de l’activitat, incendis, caiguda massiva de persones, caiguda d’objectes, 
atropellaments, etc.  
Aquest risc variarà en funció del tipus d’activitat que es realitzi, la tipologia del públic assistent i 
les mesures de seguretat existents.  

4. Caiguda massiva de persones: 
La caiguda massiva de persones pot tenir lloc per diverses causes, tals com, ús indegut 
d’instal·lacions, comportaments de risc d’altres usuaris, ingesta d’alcohol amb la conseqüent 
manca de control, etc.  

5. Danys personals: 
Totes les activitats i els riscos associats als actes festius i espectacles a l’aire lliure, poden 
derivar en danys personals, que derivarien en danys sanitaris.  
Tots els participants han de ser coneixedors de les normes de cadascuna de les activitats que es 
desenvolupen. Qualsevol element que pogués produir algun conflicte/dany, ha de ser 
identificat i retirat en el moment en que es revisi l’àmbit previst per a l’activitat.  

6. Sanitari: 
En les activitats pot haver-hi presència de gent de totes les edats i/o amb diverses afectacions 
de salut, amb el que, a part de les derivades d’altres riscos/esdeveniments descrits, poden tenir 
lloc emergències sanitàries per caigudes a la via pública, problemes coronaris, problemes 
respiratoris, reaccions al·lèrgiques greus, etc.  

7. Caiguda d’objectes: 
Els risc de caiguda d’objectes es troba associat als elements que formen part dels escenaris 
previstos per als diversos actes, i que puguin caure produint algun dany als usuaris i personal 
organitzador.  
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Annex 5. Normativa específica de prevenció d’incendis forestals 
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A continuació s’inclou normativa específica de prevenció d’incendis forestals, així com el corresponent 
àmbit d’aplicació de la mateixa:  
 
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 

“Capítol 1. Àmbit d’aplicació. 
Article 1.  
1.1 Les normes i prohibicions contingudes en aquest Decret seran d'aplicació a tots els terrenys 

forestals de Catalunya definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, 
siguin o no poblats d'espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta”.  

 
-Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana.  

“Article 1. Objecte de la Llei.  
1. L’objecte d’aquesta Llei és establir mesures de prevenció d’incendis forestals pel que fa a les 

urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan situades a 
menys de cinc-cents metres de terrenys forestals i a les edificacions i les instal·lacions aïllades 
situades en terrenys forestals. En són exclosos les edificacions i les instal·lacions destinades a 
explotacions agrícoles i ramaderes i els habitatges que hi són vinculats”.  

 
-Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana.  

“Article 2. Àmbit d'aplicació.  
2.1 Aquest Decret s'aplica a les urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la trama 

urbana i que estan situades a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals i a les edificacions 
i les instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals.  

2.2 S'exclouen de l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret les edificacions i les instal·lacions destinades a 
explotacions agrícoles i ramaderes i els habitatges que hi són vinculats. Aquestes edificacions, 
instal·lacions i habitatges resten sotmeses a les disposicions del Decret 64/1995, de 7 de març, 
pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, i a les del Decret 241/1994, de 
26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
complementaris de la NBE-CPI/91”.  

 
-Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures  

“Article 3. Àmbit d'aplicació i definicions.  
3.1 Les disposicions d’aquest Decret s’apliquen a les activitats i centres d’interès per a la protecció 

civil de Catalunya detallats a l’annex I, epígraf A, i a les activitats i centres d’interès per a la 
protecció civil local compresos a l’annex I, epígraf B.  

3.2 Igualment, la direcció general competent en matèria de protecció civil, en virtut del que 
estableixen l’article 16.a) i l’annex VIII, o bé el municipi afectat, d’acord amb l’article 17.c), d'ofici 
o a petició de la persona interessada, poden incloure dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret 
noves activitats i centres que, sense estar inclosos en els epígrafs A i B de l’annex I, presentin un 
especial risc o un risc significatiu, respectivament, seguint el procediment que assenyalen els 
articles 20, 21, 22 i 23.  

3.3 Així mateix, la persona titular d’un centre o activitat no sotmès al present Decret pot elaborar un 
protocol d’actuació en emergències per tal de regular internament les actuacions destinades a 
adoptar mesures d’autoprotecció i els mitjans personals i materials necessaris per afrontar 
situacions de risc i d’emergència.  

3.4 Si l'activitat afecta més d'un municipi, tindrà la consideració d'activitat d'interès per a la 
protecció civil de Catalunya (...)” 

 
 
“Annex I Catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en protecció civil.  
A. Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya.(...) 

i) Urbanitzacions i nuclis de població situats en terrenys forestals o en la franja de 500 m que els 
envolta, les obres dels quals no estiguin recepcionades per l’Ajuntament, o que no estiguin 
inclosos en un pla de protecció civil municipal. Es pot admetre un pla únic per a diferents 
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urbanitzacions i nuclis de població, sempre que es prevegin els riscos particulars de cada un i 
sempre que es consideri l’efecte dòmino entre ells”. 
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Annex 6. Model de declaració d’activació i altres comunicats i 
disposicions 
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1. Model de declaració formal de situació de pre-avís del Pla d’actuació municipal 
(PAM)  per nevades 

 
NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) PER NEVADES DE SITUACIÓ 

DE PRE-AVÍS 
(enviar-ho al CECAT per fax al 93 551 72 86 o correu electrònic a cecat@gencat.cat) 

 
.................................................................., alcalde/alcaldessa de/d’ ....................................................,  
pels poders que tinc, 
 
DECLARO: 
LA SITUACIÓ DE PRE-AVÍS del Pla de protecció civil  municipal, a causa de/d’ ........................................ 
 
 
Les mesures previstes són: 
•  
•  
 
 
........................................................................... 
Alcalde/Alcaldessa 
 
.......................................................,       de/d’ de 20…. 
 
 
 
 

2. Model de declaració formal de situació de pre-alerta del Pla d’actuació 
municipal (PAM) per incendis forestals  

 
NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) PER INCENDIS FORESTALS DE 

SITUACIÓ DE PRE-ALERTA 
(enviar-ho al CECAT per fax al 93 551 72 86 o correu electrònic a cecat@gencat.cat) 

 
.................................................................., alcalde/alcaldessa de/d’ ....................................................,  
pels poders que tinc, 
 
DECLARO: 
LA SITUACIÓ DE PRE-ALERTA del Pla de protecció civil  municipal, a causa de/d’ ........................................ 
 
 
Les mesures previstes són: 
•  
•  
 
 
........................................................................... 
Alcalde/Alcaldessa 
 
.......................................................,       de/d’ de 20…. 
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3. Model de declaració formal de situació de pre-alerta del Pla d’actuació 
municipal (PAM) per inundacions  

 
NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) PER A INUNDACIONS DE 

SITUACIÓ DE PRE-ALERTA 
(enviar-ho al CECAT per fax al 93 551 72 86 o correu electrònic a cecat@gencat.cat) 

 
.................................................................., alcalde/alcaldessa de/d’ ....................................................,  
pels poders que tinc, 
 
DECLARO: 
LA SITUACIÓ DE PRE-ALERTA del Pla de protecció civil  municipal, a causa de/d’ ........................................ 
 
 
Les mesures previstes són: 
•  
•  
 
 
........................................................................... 
Alcalde/Alcaldessa 
 
.......................................................,       de/d’ de 20…. 
 
 
 
 

4. Model de declaració formal d'activació i desactivació del Pla d’actuació 
municipal Pla d’actuació municipal (PAM) en alerta/emergència per 
inundacions/incendis forestals/nevades 

 
NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) PER INUNDACIONS/ INCENDIS 

FORESTALS/ NEVADES 
EN ALERTA 

(enviar-ho al CECAT per correu electrònic a cecat@gencat.cat) 
 
.................................................................., alcalde/alcaldessa de/d’ ....................................................,  
pels poders que tinc, 
 
DECLARO: 
ACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d’ ........................................ 
CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències. 
 
Les mesures previstes són: 
•  
•  
 
 
........................................................................... 
Alcalde/Alcaldessa 
 
.......................................................,       de/d’ de 20…. 
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NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) PER INUNDACIONS / INCENDIS 
FORESTALS/ NEVADES 

EN EMERGÈNCIA 
(enviar-ho al CECAT per correu electrònic a cecat@gencat.cat) 

 
.................................................................., alcalde/alcaldessa de/d’ ....................................................,  
pels poders que tinc, 
 
DECLARO: 
ACTIVAT el Pla de protecció civil  municipal, a causa de/d’ ........................................ 
CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències. 
 
Les mesures previstes són: 
•  
•  
 
 
........................................................................... 
Alcalde/Alcaldessa 
 
.......................................................,       de/d’ de 20…. 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTIFICACIÓ DE DESACTIVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM) PER INUNDACIONS / 

INCENDIS FORESTALS/ NEVADES 
(enviar-ho al CECAT per correu electrònic a cecat@gencat.cat) 

 
.................................................................., alcalde/alcaldessa de/d’ ...................................................., pels 
poders que tinc, ja que ha desaparegut tot el risc, 
 
DECLARO: 
DISSOLT el Comitè d'Emergències. 
DESACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d’ ........................................, i la tornada a la 
normalitat. 
 
 
 
 
........................................................................... 
Alcalde/Alcaldessa 
 
.......................................................,       de/d’ de 20…. 
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5. Model de ban amb una ordre d’evacuació o de confinament 
 

BAN – ORDRE D’EVACUACIÓ 
 
L’Ajuntament comunica que s’ha d’evacuar la zona compresa:......(especifiqueu el nom dels carrers / les 
zones).................... Seguiu les següents instruccions: 
• Aneu amb els vostres vehicles a.......................................... (especifiqueu el trajecte o la ruta a seguir, si 

cal).............................. 
• Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a......(especifiqueu l’adreça).......................... 
• Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en preneu; diners...). Si aneu 

carregats, l’evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com cal. 
 

 
BAN – ORDRE DE CONFINAMENT 

 
L’Ajuntament comunica que la població, barriada ……………………, ha de quedar-se confinada o tancada a casa 
seva. Seguiu les següents instruccions: 
• Tanqueu-vos a casa vostra; si sou al carrer, tanqueu-vos a l’edifici més pròxim. 
• Tanqueu les portes i les finestres.  
• Pareu els sistemes de ventilació i climatització. 
• Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació 
• No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres. 
 

 

 

 

 

6. Model de comunicat d’avís d’evacuació o de confinament 
 

COMUNICAT D’EVACUACIÓ 
 
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L’Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona. Seguiu les següents 
instruccions: 
• Aneu, amb els vostres vehicles, a ......................................................................... 
• Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a .................................... , on us recollirem. 
• Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes. 
 
A ............................................., podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem informats 
. 

 
COMUNICAT DE CONFINAMENT 

 
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L’Ajuntament comunica a la població, barriada………………..que ha de quedar-se 
confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions: 
• Tanqueu-vos a casa vostra, si sou al carrer a l’edifici més pròxim 
• Tanqueu les portes i les finestres  
• Pareu el sistemes de ventilació i climatització 
• Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació 
• No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres 
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7. Model de fulls de registre d’evacuats (per tots els riscos): 

 
FULL DE REGISTRE D’EVACUATS 

Centre de recepció Data: 

Cognoms i nom Adreça Telèfon 
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8. Model de fulls de registre de voluntaris (per tots els riscos): 

 
FULL DE REGISTRE DE VOLUNTARIS 

Dades personals Destinació Relleu 

Cognoms i nom Adreça Telèfon Lloc Dia Hora Dia Hora 
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