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GLOSSARI 

Pla INUNCAT Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya 

Pla VENTCAT Pla especial d’emergències per ventades a Catalunya. 
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DOCUMENT 1. GENERALITATS I 
ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 
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1. 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 què el municipi d’Alcanó és una població afectada pels riscs de ventades (obligat) 

nevades (recomanat), inundacions (recomanat), sismes (recomanat), risc d’accident en el 

transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril (recomanat), i d’acord amb la Llei 

4/97 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. 

El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), s’ha realitzat en base al 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. En aquesta normativa s’estableix també l’abast temporal del DUPROCIM, 

el qual és de 4 anys. 

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 autonòmic: 

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

• ACORD GOV/40/2020, de 3 de març, pel qual es revisa el Pla d'actuació del
PROCICAT per pandèmies, que passa a denominar-se Pla d'actuació del PROCICAT
per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt
risc.

• Acord GOV/165/2014, de 9 de desembre, pel qual s’aprova el Pla especial per a
emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT).

• 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).
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• 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/138/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).

• Acord GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT).

• Acord GOV/132/2014, de 30 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i
ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT).

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

• Acord GOV/139/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT).

• Acord GOV/128/2010, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Pla especial per a
emergències aeronàutiques a Catalunya (AEROCAT).

• Acord GOV/15/2015, de 10 de febrer, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergències per contaminació de les aigües marines de Catalunya (CAMCAT).

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

1.2. DADES GENERALS DEL MUNICIPI 

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI 

ALTRES DADES DEL MUNICIPI 

SUPERFÍCIE TOTAL 21,12 Km2 

POBLACIÓ 235 habitants 

DENSITAT 11,2 hab./Km2 

POBLACIÓ NUCLI 230 habitants 

POBLACIÓ DISSEMINAT 8 habitants 

Font: Municat i Padró municipal d’habitants de l’Ajuntament d’Alcanó (2018). 

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI 

NOM MUNICIPI ALCANÓ 

COMARCA SEGRIÀ 

PROVÍNCIA LLEIDA 
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1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

DADES DE SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

COORDENADES 
MÀXIMES DEL 

MUNICIPI 

COORDENADES 
MÍNIMES DEL 

MUNICIPI 

COORDENADES NUCLI 
URBÀ 

X 304.968,8 299.235,8 301.036 

Y 4.596.317 4.591.149 4.594.950 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades ICGC. 

DADES DE DISTRIBUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE 

SUPERFÍCIE TOTAL 2.111 ha 

SUPERFÍCIE URBANA 14,2 ha 

SUPERFÍCIE FORESTAL 277,5 ha 

SUPERFÍCIE AGRÍCOLA 1.828,1 ha 

Font:  Elaboració pròpia a partir de dades del CREAF. 

MUNICIPIS VEÏNS 

MUNICIPI SITUACIÓ TELÈFON 
AJUNTAMENT 

TELÈFON POLICIA 
LOCAL 

Alfés Nord 973 136 005 - 

Sunyer Nord-oest 973 136 155 - 

Torrebesses Sud-oest 973 126 059 - 

Granyena de les 
Garrigues Sud-est 973 136 185 - 

Aspa Est 973 122 113 - 

Sarroca de Lleida Oest 973 126 001 - 

Font: Municat, ICGC i web dels respectius Ajuntaments. 

1.2.3. DADES DE POBLACIÓ 

DADES DE POBLACIÓ 

HABITANTS CENSATS ANY 2012 237 habitants 

HABITANTS CENSATS ANY 2013 244 habitants 

HABITANTS CENSATS ANY 2014 242 habitants 
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DADES DE POBLACIÓ 

HABITANTS CENSATS ANY 2015 246 habitants 

HABITANTS CENSATS ANY 2016 249 habitants 

HABITANTS CENSATS ANY 2017 243 habitants 

HABITANTS CENSATS ANY 2018 232 habitants 

HABITANTS CENSATS ANY 2019 235 habitants 

INCREMENT DE POBLACIÓ (absolut) -2 habitants

INCREMENT DE POBLACIÓ (%) -0,8 %

POBLACIÓ TURÍSTICA MITJANA 30 persones aproximadament 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i elaboració pròpia. 

1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 

CARRETERES I AUTOPISTES 

CARRETERA / AUTOPISTA TITULARITAT 
PUNTS 

QUILOMÈTRICS 
(FRONTERERS) 

PONTS I 
TÚNELS ASFALTAT 

C-12 Generalitat PK 123,5 – PK 
125,5 

- 
Sí 

L-701 DIL PK 0 – PK 5,2 - Sí 

Camí d’Alcanó a El Cogul - - - Sí 

EST: Estatal 

DIL: Diputació de Lleida 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICGC, hipermapa i Catàleg de carreteres de Catalunya. 

LÍNIA DE FERROCARRILS 

LÍNIA CARACTERÍSTIQUES ESTACIONS PONTS I TÚNELS          
(PUNT QUILOMÈTRIC) 

- - - - 

Nota: El municipi d’Alcanó no disposa de cap línia de ferrocarril. 

ESTACIÓ AERONÀUTICA 

ESTACIÓ DADES DE CONTACTE CARACTERÍSTIQUES 

- - - 

Nota: El municipi d’Alcanó no disposa de cap estació aeronàutica. 
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1.2.5. SERVEIS BÀSICS

XARXA DE GAS 

LÍNIA DE GASIFICACIÓ COMPANYIA CARACTERÍSTIQUES DEL 
TRANSPORT 

- - - 

Nota: El municipi d’Alcanó no disposa de línia de gasificació. 

XARXA ELÈCTRICA 

LÍNIA ELÈCTRICA / 
ESTACIONS DE 

TRANSFORMACIÓ 
TENSIÓ COMPANYIA AFECTA LA MASSA 

FORESTAL? 

ET01 - Estació 
transformadora 380 Endesa Distribución No 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

TORRE DE 
TELECOMUNI-

CACIONS 
COMPANYIA 

COORDENADES 
UTM 31/ETRS89 CARACTERÍSTIQUES 

X Y Servei Afecta a la 
massa forestal? 

T01 MOVISTAR 

301.537 4.594.700 VEU I DADES No T02 VUNKERS 

T03 VOLA/EXCOM 

XARXA D’AIGUA POTABLE 

SERVEI D’AIGUA POTABLE COMPANYIA SUBMINISTRAMENT 

Servei d’aigua municipal SOREA Nucli urbà, disseminats, 
granges, horts. 

1.2.6. CLIMATOLOGIA 

PRECIPITACIONS 

VALORS MITJOS PRECIPITACIONS MENSUALS DARRERS ANYS (2008-2018) 

MES Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 

mm 21,6 19,6 35,4 47,5 35,8 25,7 17,8 10,9 31,0 36,9 48,3 12,7 

PRECIPITACIONS 343,1 mm 

MESOS MÉS PLUJOSOS Abril, Octubre i Novembre 

MESOS MÉS SECS Juliol, Agost i Desembre 

Font: Dades de l’Estació Meteorològica Automàtica de Torres de Segre [X7], de les Taules de Dades de la Xarxa 
d’Estacions Meteorològiques Automàtiques 2008-2018, del Servei Meteorològic de Catalunya. 
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TEMPERATURA 

VALORS MITJOS DE TEMPERATURA MITJANA MENSUAL DARRERS ANYS (2008-2018) 

MES Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 

Tª 5,7 7,3 10,9 14,1 17,8 22,4 25,2 24,9 20,8 16,2 10,0 5,5 

MESOS MÉS CÀLIDS Juny, juliol i agost 

MESOS MÉS FREDS Desembre, gener i febrer 

Font: Dades de l’Estació Meteorològica Automàtica de Torres de Segre [X7], de les Taules de Dades de la Xarxa 
d’Estacions Meteorològiques Automàtiques 2008-2018, del Servei Meteorològic de Catalunya. 

VENTS DOMINANTS 

VALORS DIRECCIÓ DOMINANT DEL VENT DARRERS ANYS (2008-2018) 

ANY 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Direcció S S SW S S SW S S S S 

Font: Dades de l’Estació Meteorològica Automàtica de Torres de Segre [X7], de les Taules de Dades de la Xarxa 
d’Estacions Meteorològiques Automàtiques 2008-2018, del Servei Meteorològic de Catalunya. 

DADES ESTACIÓ CLIMÀTICA MÉS PROPERA 

NOM LOCALITZACIÓ 
CARACTERÍSTIQUES 

UTM X UTM Y Altitud 

Torres de Segre [X7] 

Torres de Segre 295.591 4.599.281 215 m 

Link web estació 

http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=X7 

Nota: Tot i ser l’estació climàtica més propera la que està ubicada al municipi d’Alcarràs, s’han agafat com a 
referència les dades corresponents a l’estació climàtica de Torres de Segre al disposar d’un registre de dades 
climàtiques més ampli. 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya. 

1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA 

DADES OROGRAFIA I HIDROLOGIA 

ALTITUD MÀXIMA  323 m (Sud del Municipi d’Alcanó) 

ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ / 
INFRAESTRUCTURES 239,1 m (Era del Guarda) 

ALTITUD MÍNIMA 164,4 m (Vall Major. Nord del Municipi d’Alcanó) 

http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=WL
https://ca.wikipedia.org/wiki/Servei_Meteorol%C3%B2gic_de_Catalunya
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ALTITUD MÍNIMA AMB POBLACIÓ / 
INFRAESTRUCTURES 212,1 m (Cooperativa d’Alcanó) 

ALTITUD DEL NUCLI URBÀ 214 m 

RIUS - 

RIERES1 - 

TORRENTS2 - 

CANALS - 

LLACS - 

EMBASSAMENTS Bassa de la Dula i Bassa Bona 

ALTRES PUNTS D’AIGUA - 

PASSOS SOTERRANIS No 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades ICGC. 

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 cuidar 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 donen a conèixer doncs, les diferents figures dins de l’organització 

municipal de protecció civil tot descrivint les seves funcions i responsabilitats. 

El municipi d’Alcanó no disposa de Comissió Municipal de Protecció Civil. 

1 Riera: Curs d'aigua generalment intermitent, per manca d'aigua a l'estiu, de vessant d'extensió comarcal i de cabal inferior al 
d'un riu.  
2 Torrent: Curs d'aigua temporal, de règim irregular, característic dels pendissos pronunciats i dels vessants de muntanya, pels 
quals davalla quan hi ha precipitacions estacionals o ocasionals.  
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L’organigrama municipal en emergències segueix el següent patró: 

A continuació es realitza una descripció de les funcions i responsabilitats del municipi i de les 

figures de l’organigrama municipal: 

Centre Receptor d'Alarmes (CRA) 

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

Comitè d'Emergències: 

• Alcalde/essa

• Consell Assessor

• Gabinet d’Informació municipal

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent: 

Alcalde/essa 

L’Alcalde/essa del municipi és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal, i per tant el/la 

director/a del Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l’emergència. Pot 

delegar les funcions de direcció del Pla al/la Tinent/a d’alcalde (o a altres regidors/es, si en 

manquen). 

L’Alcalde/essa és el/la responsable màxim de l’elaboració, la implantació i l’execució del Pla 

de protecció civil municipal. 

Alcalde 

Coordinador d'emergències Gabinet d’informació 

Cap del Grup Local 
Logístic i d’Acollida 

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

Grup Local               
Logístic i d’Acollida 

Grup Local 
d’Ordre i Avisos a la població 

Centre Receptor 
d’Alarmes (CRA) 

COMITÈ 
D'EMERGÈNCIES 
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Consell Assessor 

El Consell Assessor té per funcions: 

- Assessorar el/la director/a del pla, l’Alcalde/essa.

- Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les instruccions de

l’Alcalde/essa als seus respectius col·laboradors/es.

- 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 logístic i d’acollida

- El / La cap del Grup Local Sanitari

Nota: El municipi d’Alcanó no disposa de Cap ni grup Local sanitari.

- El/La Cap del Grup local d’intervenció

Nota: El municipi d’Alcanó no disposa de Cap ni grup Local d’intervenció.

- El/La Coordinador/a municipal de l’emergència

- Altres en funció del risc a criteri del director del Pla, en general tots els regidors/es 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.
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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.

Nota: El municipi d’Alcanó no disposa de Grup Local d’Intervenció 

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.

Nota: El municipi d’Alcanó no disposa de Grup Local sanitari.

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.
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Coordinador municipal de l’emergència 

És la figura que fa de vincle entre l’Alcalde/essa i els diferents grups d’emergència, essent 

el/la màxim/a responsable del Consell Assessor. És el/la responsable de comunicar amb els 

diferents grups d’emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst, a més de 

suplir a l’Alcalde/essa 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/essa.

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

d’emergència.

Representant municipal als Plans d’àmbit superior 

És el/la 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. 

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.
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A continuació consta l’organigrama municipal de l’emergència del municipi d’Alcanó: 

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

CÀRREC OPERATIU NOM / CÀRREC HABITUAL NÚMERO FITXA 
D’ACTUACIÓ 

Centre Receptor d’Alarmes 
(CRA) Ajuntament 1 

Alcalde 
(Responsable municipal de 

l’emergència) 

Alcalde 
3 

Coordinador municipal de 
l’emergència 

Tinent d’alcalde 
2 

Cap del Grup local d’ordre i 
avisos a la població 

 Encarregada dels 

pregons (Avís telefònic/

megafonia) 
4 

Agutzil  

(Ordre i avisos in-situ a la població) 

Cap del Grup local 
logístic i d’acollida  Regidora 5 

Cap del Grup local sanitari - - 

Cap del Grup local 
d’intervenció - - 

Cap del Gabinet d’informació Secretària 6 

Representant municipal als 
plans d’àmbit superior  Regidora 7 
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1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ 

» CENTRE DE RECEPCIÓ D’ALARMES (CRA)

CENTRE DE RECEPCIÓ D’ALARMES (CRA) 

Lloc Ajuntament d’Alcanó 

Adreça 

Telèfon / Fax 

Correu electrònic 

Xarxa 

RESCAT* 

Nom Responsable 

Núm. ISSI 

Altres comunicacions 

Protocols, fitxes d’actuació, etc. 
Fitxa d’actuació núm. 1 

Directori telefònic (veure Document 6) 

* Veure Annex 1.

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/essa o persona 
en qui delegui. 

Les funcions del CRA són: 

• 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.

mailto:ajuntament@alcano.ddl.net
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• 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/essa.

» CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA LOCAL (CECOPAL)

CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA LOCAL (CECOPAL) 

Lloc Ajuntament d’Alcanó 

Adreça 

Telèfon / Fax* 

Correu electrònic 

Recursos 
Directori telefònic (veure Document 6) 

Catàleg de mitjans i recursos (veure Document 6) 

Altres comunicacions 

Les funcions del CECOPAL són: 

• 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.

mailto:ajuntament@alcano.ddl.net
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• 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

intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat.

1.4. PROGRAMA I PROCEDIMENT D’IMPLANTACIÓ, SIMULACRES,

MANTENIMENT, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ 

L’Alcalde/essa del municipi, com a autoritat de protecció civil d’àmbit municipal, i per tant el/la 

director/a del Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l’emergència, és el/la 

responsable màxim de la implantació, manteniment, revisió i actualització del Pla de protecció 

civil municipal. 

1.4.1. PROGRAMA IMPLANTACIÓ DEL PLA 

Es duran a terme les següents reunions d’implantació de l’operativitat del Pla en els actuants: 

DATA TIPUS RISC ADREÇAT A 

Anual 

Anual 

Reunió de coordinació municipal de 
prevenció (detall de problemes i actuacions 
preventives dins el municipi), per cada risc. 

Revisió de material que pot ser susceptible de 
ser utilitzat en cas d’emergència. 

TOTS Comitè 
d’Emergències 

1r 
trimestre 

Campanya informativa dels riscos i mesures 
d’autoprotecció (evacuació, confinament, 
etc.) per mitjà de la distribució de fulletons i 
tríptics informatius (consultar consells 
d’autoprotecció adjunts a l’Annex ) per als 
diferents riscos 
que afecten al municipi. 
Pregons 

Inundacions 
(INUNCAT) 

Organigrama 
municipal de 
l’emergència 

Població 
afectada 3r 

trimestre 
Ventades 

(VENTCAT) 
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1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA 

MANTENIMENT DEL PLA 

Data d'homologació: --- 

Data d'homologació de l’última revisió: --- 

Data de l'última actualització: --- 

Data de la propera revisió: 4 anys desprès de la 
data d’homologació 

1.4.3. PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

Dins dels objectius del programa d’implantació s’hi troba la programació, realització i avaluació 

de simulacres que validin el correcte funcionament del Pla de Protecció Civil Municipal, tal 

com s’ha previst i com s’ha portat a la pràctica. Així mateix, és necessari programar simulacres 

al llarg del temps, a fi de validar el correcte funcionament del pla durant tot el seu període de 

vigència. Realitzar simulacres i informar-ne als òrgans de les administracions competents, és 

una obligació de la persona responsable de la Implantació del Pla. 

Els simulacres pretenen verificar i comprovar: 

• L’eficàcia de l’organització de resposta davant d’una emergència.

• La capacitat del personal adscrit a l’organització de resposta.

• L’entrenament de tot el personal del centre en la resposta davant d’una situació

d’emergència.

• La suficiència i idoneïtat dels mitjans i recursos assignats.

• L’adequació dels procediments d’actuació.

• La validació del correcte funcionament del procediment de comunicació de les

emergències.

La realització de simulacres té per objecte l’activació total o parcial de les accions contingudes 

en el Document nº4: Procediments operatius per risc. 

S’ha de dur a terme, com a mínim, un simulacre de cada risc especial cada quatre anys. 

A més, la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya convoca els 

corresponents simulacres dels plans especials segons el seu propi programa d’implantació i 

manteniment. Quan un d’aquests simulacres afecti el municipi, aquest pot substituir el següent 

simulacre bianual programat. 
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A continuació es mostren uns exercicis a seguir anualment: 

DATA TIPUS ADREÇAT A 

Anual 
Avís a elements vulnerables (amb simulació de 
l’avís) pels diferents riscos que afecten al 
municipi 

Grup local d’Ordre i avisos a la 
població  

Població afectada 

1r Any Simulacre / cas pràctic despatx per risc 
d’inundacions Comitè d’Emergències  

Grups d’Actuació Locals 
3r Any Simulacre / cas pràctic despatx per risc de 

ventades 

Cada vegada que es realitzi un exercici o simulacre s’ha d’emplenar la fitxa següent. Consultar 

Annex 2 per exercicis i simulacres realitzats: 

PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

EXERCICI Nº: 

DATA: HORA: 

ESCENARI: 

ZONA INVOLUCRADA: 

CARACTERÍSTIQUES: 

VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D’EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT: 

AVALUACIÓ: 
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1.5. PLA DE RECUPERACIÓ 
1.5.1. 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:

• Tècnics municipals

• Brigada d’obres

• Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil.

• Bombers

• Servei d’enllumenat, de clavegueram, etc. del municipi.

• Companyies de l’aigua,  d’electricitat i de telèfons.

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

etc.

• Carreteres.

• Indústries, comerços, etc. 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:

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

- Els tipus dels danys que s’han produït.

- 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).

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

• Notificació a les companyies 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.
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Proposta de reconstrucció o reparació dels danys: 
• Descripció de les obres, reparacions, etc., 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.

Procediment de sol·licitud de mesures a altres administracions: 
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, etc. 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. 

1.5.2. LA COMISSIÓ DE RECUPERACIÓ PREVISTA A L’ARTICLE 33 DE LA
LLEI 4/1997 

Per a l'execució dels plans de recuperació, s'ha de crear una comissió de recuperació, 

integrada per representants de l'Administració de l'Estat, de l'Administració de la Generalitat i 

de la local, amb la missió de coordinar les mesures i els ajuts que el pla estableix per a les 

diverses administracions i, a aquests efectes, d'establir el procediment per a la sol·licitud d'ajuts 

i per a la materialització d'aquests. 

D’aquesta forma l’Ajuntament ha de preveure el següent: 

- Procediment per a la identificació i l’avaluació dels danys produïts

Convé que l’Ajuntament destini almenys un tècnic per realitzar el treball de recollida

d’informació respecte els danys produïts en cas d’emergència.
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- Mesures de recuperació

Definir totes les mesures, tant d’adopció immediata, com a mitjà i llarg termini, per tal

de realitzar el control de recuperació, obres, reparacions i altres mesures per tal de

recuperar la normalitat.

- Procediment de sol·licitud de mesures a les altres administracions

En el supòsit que la catàstrofe produïda hagi estat declarada d’actuació especial, o es

gaudeixi d’alguna subvenció per part d’algun òrgan públic, s’ha de realitzar aquest

protocol d’ajudes al municipi.

1.5.3. LÍNIES D’AJUT EN ATENCIÓ A NECESSITATS DERIVADES DE
SITUACIONS D’EMERGÈNCIA O DE NATURALESA CATASTRÒFICA 

Periòdicament, en funció de les diverses situacions d’emergència o catàstrofes que s’hagin 

pogut generar en un territori, les administracions competents estableixen línies d’ajut per fer 

front a les necessitats derivades d’aquestes situacions d’emergència o de naturalesa 

catastròfica.  

Les normatives que regulen la publicació d’aquestes línies d’ajut són: 

A nivell estatal: 

• Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en

atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de

naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión, modificado

por el Real Decreto 477/2007, de 13 de abril (B.O.E. núm. 67, de 19 de marzo de

2005).

• Real Decreto 477/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el Real Decreto

307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a

determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza

catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión (B.O.E. núm. 90, de

14 de abril de 2007).

• Corrección de errores del Real Decreto 477/2007, de 13 de abril, por el que se modifica

el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en

atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de

naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión (B.O.E.

núm. 94, de 19 de abril de 2007).

• Orden INT/277/2008, de 31 de enero por la que se desarrolla el Real Decreto

307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a
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determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza 

catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión (B.O.E. núm. 37, de 

12 de febrero de 2008). 

• Els diversos Real Decreto-ley que l’estat dicta, en base al principi constitucional de

solidaritat, mitjançant els quals es regulen ajudes específiques i es dona resposta a

necessitats inajornables, com són les de fer front a situacions d’emergència o de

naturalesa catastròfica.

És el caràcter extraordinari i d’urgent necessitat de les situacions d’emergència o de

naturalesa catastròfica, el que acredita al Govern a dictar aquestes disposicions

legislatives provisionals, fent ús de l’autorització continguda a l’article 86 de la

Constitució.

A nivell autonòmic: 

• Ordre GRI/376/2002, de 4 de novembre, per la qual s'estableixen les bases generals

per a l'atorgament d'ajuts als ens locals de Catalunya en situacions excepcionals,

d'urgència o derivades de catàstrofe.

• Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, publicada anualment, en la que

s’assigna una sèrie d’ajuts per a les despeses generades derivades de situacions

d’emergència.
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DOCUMENT 2. ANÀLISI DEL RISC 
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2. DOCUMENT 2. ANÀLISI DEL RISC

2.1. RISCOS CONSIDERATS 

En l’anàlisi del risc es consideren els diversos riscos especials que poden afectar al municipi. 

Els riscos especials són aquells riscos o emergències, la naturalesa dels quals requereix 

d’uns mètodes tècnics i científics adequats per avaluar-los i tractar-los. 

Els Plans especials de Catalunya de cada risc determinen quins municipis es troben obligats i 

quins municipis estan recomanats a elaborar els corresponents Plans d’Actuació Municipal 

(PAM) per a cada risc.  

En el cas del municipi d’Alcanó, aquest es troba a obligat a elaborar els PAMs dels riscos 

següents: 

• Ventades (VENTCAT)

Addicionalment, el municipi d’Alcanó està recomanat a elaborar el PAM dels riscos següents: 

• Nevades (NEUCAT)

• Inundacions (INUNCAT)

• Sismes (SISMICAT)

• Transport de MMPP per carretera i ferrocarril (TRANSCAT)

En el present document, es consideren el risc obligat per ventades (VENTCAT) i el risc 
recomanat d’inundacions (INUNCAT). 

Un cop identificats els riscos que poden tenir una afectació al municipi, es procedeix a la seva 

avaluació segons la informació realitzada i aportada pels diferents Plans Especials 

d’Emergència de Catalunya. 

Per aquells Plans Especials d’Emergència de Catalunya on no s’especifica el nivell de risc al 

municipi, el mètode d’avaluació que s’adopta és un mètode que incorpora alguns dels criteris 

de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, podent-se consultar a la Guia per a 

la redacció del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) que facilita Protecció 

Civil3. 

3http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil
/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/Guia_Plans_Proteccio_Civil_Municipal.pdf 

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/Guia_Plans_Proteccio_Civil_Municipal.pdf
http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/Guia_Plans_Proteccio_Civil_Municipal.pdf
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Tan mateix, en l’actual Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) del municipi 

d’Alcanó, es pretén identificar tots els elements vulnerables potencials associats a cadascun 

dels riscos identificats, independent del resultat obtingut en l’estimació del risc corresponent. 

D’aquesta manera, es vol evitar la no inclusió de determinats elements vulnerables potencials, 

per aquells casos excepcionals en que el risc pogués prendre o presentar característiques o 

un abast fora del rang del que podria ser habitual o esperat en el territori.  

2.2. AVALUACIÓ DELS RISCOS 

2.2.1. AVALUACIÓ DELS RISCOS TERRITORIALS I ESPECIALS 

• RISCOS ESPECIALS:

RISCOS ESPECIALS 

RISCOS 
DESCRIPCIÓ / CLASSIFICACIÓ DEL 

RISC AL MUNICIPI SEGONS PLA 
ESPECIAL DE LA GENERALITAT 

AVALUACIÓ 

Risc 
d'inundacions 

(INUNCAT): 

El municipi d’Alcanó es troba situat dins 
l’àrea de la conca hidrogràfica de l’Ebre. 

El terme municipal presenta zones 
inundables amb període de retorn de 50, 
100 i 500 anys (CHE) que connecten 
amb el Pantà del Secà al nord del 
municipi, creuant pel nucli urbà. 

Alhora, el terme municipal presenta 
zones potencialment inundables per curs 
fluvial que connecten també amb el 
Pantà del Secà. 

Pel que fa als històrics del municipi, en 
diverses ocasions, quan es donen 
pluges torrencials en un període curt de 
temps la zona esportiva (Vall Coma 
Prunera/Vall Major) i el carrer de les 
escoles i Plaça dels Camps queden 
inundades. 

Segons el Pla INUNCAT (2017) el 
municipi presenta un nivell de risc 
MODERAT per inundacions, pel que 
Alcanó es troba recomanat a 
elaborar un Pla d’Actuació Municipal 
per risc d’inundacions. 
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RISCOS ESPECIALS 

RISCOS 
DESCRIPCIÓ / CLASSIFICACIÓ DEL 

RISC AL MUNICIPI SEGONS PLA 
ESPECIAL DE LA GENERALITAT 

AVALUACIÓ 

Risc per 
ventades 

(VENTCAT) 

El municipi d’Alcanó, presenta 11 dies a 
l’any de ratxes màximes de vent de 20 
m/s i té una població de 238 habitants 
(2019). 

El municipi no té constància de ventades 
que hagin ocasionat afectacions 
considerables. 

Atenent a l’històric de ventades al 
municipi d’Alcanó i les ocorregudes a 
Catalunya, la probabilitat que es doni 
una emergència d’aquest tipus podria 
ésser mitjana i atenent a les 
característiques del territori, els 
elements vulnerables en risc i 
recursos de què disposa el municipi, 
la conseqüència associada a una 
emergència per ventades, seria 
mitjana. D’aquesta forma, el risc a 
patir una emergència d’aquest tipus 
és moderat. 

Segons el Pla VENTCAT (2017), 
atenent que el nombre de dies que 
superen el llindar de la ratxa màxima 
de 20 m/s són més de 10 dies a l’any 
i el municipi no supera els 20.000 
habitants; Alcanó es troba obligat a 
elaborar un Pla d’Actuació Municipal 
per risc de ventades. 

2.2.2. DADES ESPECÍFIQUES PER RISC

Esdeveniments importants esdevinguts al municipi: 

INUNDACIONS 

ZONA AFECTADA DESCRIPCIÓ ANY DANYS 

PC01 - Zona esportiva – Vall 
Coma  Prunera – Vall Major Quan es produeixen 

pluges torrencials 
d’elevada intensitat en 
un termini curt de temps  

- Inundació piscines 
municipals i petites 
afectacions als carrers 
i camins municipals  PC02 - Carrer Escoles i Plaça 

Camps  - 

Nota: Al municipi d’Alcanó no s’han registrat ventades importants que hagin ocasionat afectacions considerables.

VENTADES (VENTCAT) 

--- --- --- --- 
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DOCUMENT 3. VULNERABILITAT 
MUNICIPAL 
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3. DOCUMENT 3. VULNERABILITAT MUNICIPAL

3.1. ÀREES O SECTORS D’AFECTACIÓ 

• RISC D’INUNDACIONS:

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

Zona inundable T-50, T-100 
i T-500 (CHE) de la Vall 

Major 
Nord del municipi 

Segons CHE, la zona és inundable 
amb períodes de retorn de 50, 100 i 
500 anys.  
En el sector de risc, els elements 
vulnerables que podrien veure’s 
afectats per episodis de fortes pluges 
correspondrien a part del nucli urbà i a 
diversos equipaments municipals. 
La zona inundable es troba 
representada en la cartografia 
específica per risc d’inundacions del 
Document 7. 

Zona potencialment 
inundable per curs fluvial 

(INUNCAT) de la Vall Major 

Nord del municipi 
(coincideix en gran part de 
la seva afectació amb les 
zones inundables T-50, T-

100 i T-500 – CHE) 

Segons l’INUNCAT, es tracta de 
zones que d'acord a criteris 
geomorfològics es poden qualificar 
com a zones potencialment 
inundables per curs fluvial. 
En el sector de risc, els elements 
vulnerables que podrien veure’s 
afectats per episodis de fortes pluges 
correspondrien a part del nucli urbà i a 
diversos equipaments municipals. 
Les zones potencialment inundables 
es troben representades en la 
cartografia específica per risc 
d’inundacions del Document 7. 
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• RISC PER VENTADES

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

No hi ha sectors específics, 
tot el municipi es veuria 

afectat. Tot el municipi 

Els elements vulnerables que podrien 
veure’s afectats en cas de ventades: 
- Edificis
- Activitats a l’aire lliure (mercats,

esdeveniments esportius).
- Poliesportius amb coberts que

poden volar.
- Elements publicitaris
- Centres públics al costat

d’elements de risc. 
- Activitats docents
- Nucli de població
- Habitatges i edificacions aïllades.
- Serveis bàsics: aigua, llum,

comunicacions.
- Parcs i jardins
- Infraestructures: carreteres

(especialment els vehicles de gran
tonatge).
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3.2. ELEMENTS VULNERABLES 

3.2.1. RISC PER INUNDACIONS 

VULNERABILITAT MUNICIPAL PER INUNDACIONS (INUNCAT) 

CODI NOM 
TELÈFON / 

ALTRE MITJÀ 
D'AVÍS (veure 
nota al peu) 

ÚS 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Sector Adreça 
Coordenades      

UTM 31/ ETRS89 

X Y 

URB1 Nucli urbà 
d'Alcanó 

Telèfon / 
Desplaçament in 

situ 
Nucli 

P.I.,
Z.I. T50,

T100,
T500

--- 301.021 4.594.933 

EQ3 Sala 
polivalent 

Telèfon / 
Desplaçament in 

situ 
Equipament P.I.

Pl. 
Camps, 

13 
300.994 4.594.976 

EQ5 

Parc 
infantil i 

zona 
esportiva 

Telèfon / 
Desplaçament in 

situ 
Equipament 

P.I.,
Z.I. T50,

T100, T500 
--- 301.142 4.594.873 

EQ6 Piscines 
municipals 

Telèfon / 
Desplaçament in 

situ 
Equipament 

P.I.,
Z.I. T50,

T100, T500 
C. Afores 301.189 4.594.826 

EQ9 Església Desplaçament in 
situ Equipament Z.I. T100,

T500
Pl. Sant 

Pere 301.081 4.594.905 

P.I.: Potencialment inundable (INUNCAT)

Z.I. T50 : Zona Inundable (CHE) amb període de retorn de 50 anys.

Z.I. T100: Zona Inundable (CHE) amb període de retorn de 100  anys.

Z.I. T500: Zona Inundable (CHE) amb període de retorn de 500 anys.

Nota: En cas que no es pugui contactar mitjançant via telefònica, s’avisarà als elements vulnerables mitjançant vehicle 
municipal, desplaçant-se aquest al lloc de l’emergència (sempre que sigui possible, essent avaluada aquesta opció segons els 
risc i segons les condicions existents en el moment de l’emergència). Tot i no assegurar l’avís a tots els elements vulnerables 
afectats, també es pot considerar l’aplicació mòbil Vilaconnect i la megafonia del nucli urbà per informar sobre el risc i/o 
emergència (Consultar Document 7. Cartografia específica). 
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3.2.2. RISC DE VENTADES 

VULNERABILITAT MUNICIPAL PER VENTADES (VENTCAT) 

CODI NOM 
TELÈFON / 

ALTRE MITJÀ 
D'AVÍS (veure 
nota al peu) 

ÚS 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Sector Adreça 
Coordenades      

UTM 31/ ETRS89 

X Y 

URB1 Nucli urbà 
d'Alcanó 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Nucli Tot el 

municipi --- 301.021 4.594.933 

EQ2 Ajuntament 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Equipament Tot el 
municipi 

C. Major,
13 301.057 4.594.841 

EQ3 Sala 
polivalent 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Equipament Tot el 

municipi 
Pl. Camps, 

13 300.994 4.594.976 

EQ4 Sala de 
lectura 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Equipament Tot el 

municipi 
Pl. Major, 

9 301.020 4.594.918 

EQ5 
Parc infantil i 

zona 
esportiva 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Equipament Tot el 

municipi --- 301.142 4.594.873 

EQ6 Piscines 
municipals 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Equipament Tot el 

municipi C. Afores 301.189 4.594.826 

EQ7 
Centre de 

convivència 
social 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Equipament Tot el 

municipi 

PLAÇA 
CAMPS, 

10 
300.994 4.594.953 

EQ8 Col·legi La 
Dula 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Equipament Tot el 

municipi 

C. 
Escoles, 

37 
300.999 4.594.724 

EQ9 Església 
Desplaçament 

in 
situ 

Equipament Tot el 
municipi 

Pl. Sant 
Pere 301.081 4.594.905 

EQ10 Consultori 
mèdic 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Equipament Tot el 

municipi 
C. Major,

13 301.057 4.594.841 

EQ11 Cementiri 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Equipament Tot el 
municipi --- 301.181 4.595.101 

HA12 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Habitatge 
aïllat 

Tot el 
municipi 

CAMÍ 
BASSA 

BONA, 41 

HA13 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Habitatge 
aïllat 

Tot el 
municipi 

CAMÍ 
BASSA 

BONA, 3 

AC14 OCEAN 
ALMOND 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 

Activitat 
aïllada 

Tot el 
municipi ---- 301.351 4.595.167 
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VULNERABILITAT MUNICIPAL PER VENTADES (VENTCAT) 

CODI NOM 
TELÈFON / 

ALTRE MITJÀ 
D'AVÍS (veure 
nota al peu) 

ÚS 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Sector Adreça 
Coordenades      

UTM 31/ ETRS89 

X Y 

GR15 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granja Tot el 
municipi 

POL.1 
PARC. 62 

GR16 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granja Tot el 
municipi 

POL.1 
PARC. 61 

GR17 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granja Tot el 
municipi 

POL.1 
PARC. 118 

GR18 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granja Tot el 
municipi 

POL. 2 
PARC. 26 

GR19 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granja Tot el 
municipi 

POL. 2 
PARC. 24 

GR20 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granja Tot el 
municipi 

POL. 2 
PARC. 165 

GR21 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granja Tot el 
municipi 

POL. 3 
PARC. 75 

GR22 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granja Tot el 
municipi 

POL. 3 
PARC. 79 

GR23 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granja Tot el 
municipi 

POL. 4 
PARC. 183 

GR24 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granja Tot el 
municipi 

POL. 5 
PARC. 

99/100/101 

GR25 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granja Tot el 
municipi 

POL. 5 
PARC. 15 

AC26 CANERA 
COMARCAL 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 

Activitat 
aïllada 

Tot el 
municipi 

POL. 5 
PARC. 56 300.476 4.593.726 

Nota: En cas que no es pugui contactar mitjançant via telefònica, s’avisarà als elements vulnerables mitjançant vehicle 
municipal, desplaçant-se aquest al lloc de l’emergència (sempre que sigui possible, essent avaluada aquesta opció segons els 
risc i segons les condicions existents en el moment de l’emergència). Tot i no assegurar l’avís a tots els elements vulnerables 
afectats, també es pot considerar l’aplicació mòbil Vilaconnect i la megafonia del nucli urbà per informar sobre el risc i/o 
emergència (Consultar Document 7. Cartografia específica). 

Granja 

Granja 

Granja 

Granja 

Granja 

Granja 

Granja 

Granja 

Granja 

Granja 

Granja 
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FITXA HABITATGES AÏLLATS: 

DADES HABITATGES AÏLLATS 

CODI Nom 
edificació 

Ús de 
l'edificació 

Ocupació de 
l’edifici 

Nº 
habitants 

Accés 
principal 

Ubicació habitatge 
Franja 

protecció 
25 m 

Evacuació 
mitjans 
propis 

Afectació 

Coordenades 
UTM 31/ETRS89 Inuncat Ventcat 

X Y 

HA12 Habitatge 
aïllat -- Camí 

asfaltat Sí - NO SÍ 

HA13 Habitatge 
aïllat -- Camí 

asfaltat Sí - NO SÍ 

Mitja d’avís 

Nota: En cas que no es pugui contactar mitjançant via telefònica, s’avisarà als elements vulnerables mitjançant vehicle municipal, desplaçant-se aquest al lloc de l’emergència (sempre que 
sigui possible, essent avaluada aquesta opció segons els risc i segons les condicions existents en el moment de l’emergència). Tot i no assegurar l’avís a tots els elements vulnerables afectats, 
també es pot considerar l’aplicació mòbil Vilaconnect i la megafonia del nucli urbà per informar sobre el risc i/o emergència (Consultar Document 7. Cartografia específica). 
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DOCUMENT 4. PROCEDIMENTS 
OPERATIUS PER RISC 
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4. DOCUMENT 4. PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC

4.1. PROCEDIMENT OPERATIU 

4.1.1. CRITERIS D’ACTIVACIÓ. NIVELLS. 
» PREALERTA: estat en la qual, sobre la possible ocurrència d’una calamitat, els

organismes realitzen les primeres mesures previstes per fer front a una situació de
perill.

La prealerta es produeix, en general quan: 
• És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a mig termini.

• 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 prealerta no implica l’activació del Pla. 

» ALERTA: estat declarat amb l’objectiu de prendre precaucions específiques degut a la
probable i propera ocurrència d’una situació de perill.

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 d’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.

L’alerta implica l’activació del Pla. 

» EMERGÈNCIA: esdeveniment d’un risc que requereix de l’actuació immediata.
El Pla s'activa en fase d’emergència, en general davant de les situacions següents:

• S’informa de l’activació 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.

L’emergència implica l’activació del Pla. 

A l'Annex 3 es detallen els criteris d’activació dels Plans de Protecció Civil de la Generalitat de 

Catalunya. 

A l’Annex 4 s’inclouen els models de declaració formal de prealerta, alerta i emergència del Pla 
de protecció civil municipal. 



Document Únic de Protecció Civil Municipal d’Alcanó Octubre 2020 

39 

4.1.2. TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES A CADASCUN
DELS NIVELLS 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES 

 RISC INUNDACIONS 
FASE TASQUES 

TASQUES 
PREVENTIVES   - 
ANTERIORS AL 

RISC - 

ACCIONS A REALITZAR: 

 Abans de l’època d’inundacions, realitzar les següents actuacions

preventives, per minimitzar possibles danys:

 Netejar els claveguerams, els embornals, els possibles passos d’aigua,

etc., a fi que l’aigua pugui drenar ràpidament (cal tenir en compte també

els períodes desprès de forts temporals, aiguats i inundacions),

considerant especialment aquelles zones on hi pugui haver acumulació

de fulles.

 Preveure la senyalització de les zones inundables del municipi, i en el seu

cas dels guals perillosos (veure plànol Risc Inundacions).

» PREALERTA: estat en la qual, sobre la possible ocurrència d’una calamitat, els organismes realitzen

les primeres mesures previstes per fer front a una situació de perill. No s’activa el Pla de Protecció

Civil.

» ALERTA: estat declarat amb l’objectiu de prendre precaucions específiques degut a la probable i

propera ocurrència d’una situació de perill. S’activa el Pla de Protecció Civil.

» EMERGÈNCIA: esdeveniment d’un risc que requereix de l’actuació immediata. S’activa el Pla de

Protecció Civil. 

 Emergència 1: Situació d’emergència que afecta a un territori d’extensió limitada o amb

població o medi ambient moderadament vulnerable.

 Emergència 2: Situació d’emergència que afecta a un territori extens o a una zona especialment

vulnerable, ja sigui per la població que l’ocupa o pel medi natural potencialment afectat.

PREALERTA 

ACCIONS A REALITZAR: 

 Seguiment de la situació i de la informació:

 Comunicats del CECAT.

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

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

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 (assegurar-se que les

emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives).

http://www.meteo.cat/prediccio/general/
http://aca.gencat.cat/
http://cit.transit.gencat.cat/
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES 

 RISC INUNDACIONS 
FASE TASQUES 

PREALERTA 

 Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils

disposen de suficient bateria.

 Informar els responsables municipals i als integrants dels serveis municipals

(veure apartat 6.1.1. Organigrama municipal de l’emergència).

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

plànol Risc Inundacions):

 Zones inundables T-50, T-100 i T-500 (CHE): Zona de la Vall Major

 Zones potencialment inundables (INUNCAT): Zona de la Vall Major

 Elements vulnerables ubicats en zones inundables i/o potencialment

inundables i/o ubicades en zones pròximes de punts conflictius.

 Vigilància en els següents Punts d’Actuació Prioritària (PAP) (Veure plànol

d’inundacions):

 PAP01 - Vall major.

 PAP02: - Vall de Secà.

 Vigilància en els següents punts conflictius (veure plànol Risc Inundacions):

 PC01 - Zona esportiva – Vall Coma  Prunera – Vall Major

 PC02 - Carrer Escoles i Plaça Camps

 Avisar aquelles persones que facin activitats a la llera del riu. Per exemple:

Regants, productors hortícoles, etc.

ALERTA 

EMERGÈNCIA 

Tasques preventives i operatives comunes en alerta i emergència: 

 Activar el Pla d’actuació municipal en fase d’alerta o emergència 1  o 
emergència 2 per inundacions i comunicar-ho al CECAT (                   i per 
correu electrònic).

 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 1: Fitxa d’actuació pel centre receptor d’alarmes (CRA), de l’apartat 5. 

Fitxes d’actuació) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació.

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les 

emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives).

 Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils 

disposen de suficient bateria.

 Fer el seguiment de la situació (mitjançant les fonts d’informació del punt 

anterior), seguir la vigilància i mantenir comunicació amb el CECAT.

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES 

 RISC INUNDACIONS 
FASE TASQUES 

ALERTA 

EMERGÈNCIA 

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

i als integrants del Comitè d’Emergències municipal.

 Consultar models Annex 4 per comunicar-se amb el CECAT.

Alerta: 

 Preveure l’avís del possible risc a tots els elements vulnerables identificats

(veure plànol Risc d’inundacions i taula d’elements vulnerables) i dur a terme

l’avís, si escau.
 Continuar la vigilància de les següents zones d’especial risc o punts

d’aforament, (veure plànol Risc Inundacions):

 Zones inundables T-50, T-100 i T-500 (CHE): Zona de la Vall Major

 Zones potencialment inundables (INUNCAT): Zona de la Vall Major

 Elements vulnerables ubicats en zones inundables i/o potencialment

inundables i/o ubicades en zones pròximes de punts conflictius.

 Seguir la vigilància en els següents Punts d’Actuació Prioritària (PAP) (Veure

plànol d’inundacions):

 PAP01 - Vall major.

 PAP02: - Vall de Secà.

 Seguir la vigilància en els següents punts conflictius (veure plànol Risc

Inundacions):

 PC01 - Zona esportiva – Vall Coma  Prunera – Vall Major

 PC02 - Carrer Escoles i Plaça Camps

 Comprovar la disposició dels materials necessaris per al control del trànsit en

els punts conflictius, els possibles talls de camins i carreteres i l’establiment

de rutes alternatives, etc.

 Avisar aquelles persones que facin activitats a la llera del riu. Per exemple:

Regants, productors hortícoles, etc.

 Preveure quins serien els centres d’acollida previstos en cas d’una

emergència per inundacions (veure apartat 4.3. Centres d’Acollida).

 Valorar, i en cas necessari, dur a terme la suspensió d’activitats esportives i

recreatives als rius o a la llera del riu i voltants, i controlar l’accés a les zones

amb risc d’inundacions.

 Preveure, i en cas necessari habilitar, zones d’aparcament provisional per

vehicles camions que no puguin circular.
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES 

 RISC INUNDACIONS 
FASE TASQUES 

ALERTA 

EMERGÈNCIA 

Emergència: 

 Avisar del risc als elements vulnerables identificats (veure plànol Risc

Inundacions i taula d’elements vulnerables), i demanar si tenen necessitats

especials.

 Seguir la vigilància, senyalitzar i en cas necessari tallar el pas a les següents

zones d’especial risc (veure plànol Risc Inundacions):

 Zones inundables T-50, T-100 i T-500 (CHE): Zona de la Vall Major

 Zones potencialment inundables (INUNCAT): Zona de la Vall Major

 Elements vulnerables ubicats en zones inundables i/o potencialment

inundables i/o ubicades en zones pròximes de punts conflictius.

 Seguir la vigilància, senyalitzar i en cas necessari tallar el pas en els següents

Punts d’Actuació Prioritària (PAP) (Veure plànol d’inundacions):

 PAP01 - Vall major.

 PAP02: - Vall de Secà.

 Seguir la vigilància, senyalitzar el perill i en cas necessari tallar el pas en els

següents punts conflictius (veure plànol Risc Inundacions):

 PC01 - Zona esportiva – Vall Coma  Prunera – Vall Major

 PC02 - Carrer Escoles i Plaça Camps

 Senyalitzar, tallar i/o controlar les vies d’accés a zones amb especial risc

d’inundacions, inclosos camins.

 Tancar espais públics, en cas d’haver-n’hi en zona inundable o potencialment

inundable o bé pròximes a punts conflictius, per risc d’inundacions.

 Suspendre activitats esportives i recreatives als rius o a la llera del riu i

voltants, i controlar l’accés a les zones amb risc d’inundacions.

 Senyalitzar i tallar els guals.

 Preveure, i en cas necessari habilitar, zones d’aparcament provisional per

vehicles camions que no puguin circular.

 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 (veure apartat 4.3. Centres d’Acollida).

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries, si s’escau.
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES 

» PREALERTA: estat en la qual, sobre la possible ocurrència d’una calamitat, els organismes realitzen

les primeres mesures previstes per fer front a una situació de perill. No s’activa el Pla de Protecció

Civil.

» ALERTA: estat declarat amb l’objectiu de prendre precaucions específiques degut a la probable i

propera ocurrència d’una situació de perill. S’activa el Pla de Protecció Civil.

» EMERGÈNCIA: esdeveniment d’un risc que requereix de l’actuació immediata. S’activa el Pla de

Protecció Civil. 

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
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les

emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives).
 Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils

disposen de suficient bateria.
 Vigilància de les següents zones d’especial risc (Consultar plànol per risc de

ventades):
 Parcs públics, zones d’esbarjo o zones amb plantacions d’arbrat.
 Patis de centres educatius.
 Zones amb massa forestal que pugui afectar a la població.
 Edificis en mal estat, en cas d’haver-n’hi.

ALERTA 

EMERGÈNCIA 

Tasques preventives i operatives comunes en alerta i emergència: 

 Activar el Pla d’actuació municipal en fase d’alerta o emergència 1  o 
emergència 2 per inundacions i comunicar-ho al CECAT (                   i per 
correu electrònic).

 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 1: Fitxa d’actuació pel centre receptor d’alarmes (CRA), de l’apartat 5.

Fitxes d’actuació) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació.

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les

emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives).

 Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils

disposen de suficient bateria.

 Fer el seguiment de la situació (mitjançant les fonts d’informació del punt

anterior), seguir la vigilància i mantenir comunicació amb el CECAT.

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals.

http://www.meteo.cat/prediccio/general/
http://cit.transit.gencat.cat/
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES 

ALERTA 

EMERGÈNCIA 

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

i als integrants del Comitè d’Emergències municipal.

 Consultar models Annex 4 per comunicar-se amb el CECAT.

Alerta: 

 Continuar la vigilància de les següents zones d’especial risc (Consultar
plànol per risc de ventades):
 Parcs i altres espais públics, zones d’esbarjo o zones amb plantacions

d’arbrat.
 Patis de centres educatius.
 Zones amb massa forestal o agrupacions d’arbres que puguin afectar a

la població.
 Edificis en mal estat, en cas d’haver-n’hi.

 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres
susceptibles a trencar-se, mobiliari urbà, runes, etc.).

 Preveure l’habilitació de zones d’aparcaments de vehicles, si s’escau.
 Valorar la suspensió esdeveniments i activitats esportives i recreatives a

l’aire lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de 
branques o arbres. 

 Preveure l’avís del possible risc a tots els elements vulnerables identificats i
dur-lo a terme, si s’escau (veure plànol Risc Ventades).

 Establir quins serien els centres d’acollida previstos en cas d’una emergència
per ventades (veure apartat 4.3. Centres d’Acollida).

Emergència: 

 Senyalitzar, tallar o controlar les vies de la xarxa viària, si escau.
 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres

trencats, mobiliari urbà, runes, etc.).
 Habilitar zones d’aparcaments de vehicles, si escau i si és possible.
 Continuar la vigilància i tancar l’accés les següents zones d’especial risc

(Consultar plànol per risc de ventades):
 Parcs i altres espais públics, zones d’esbarjo o zones amb plantacions

d’arbrat.
 Patis de centres educatius.
 Zones amb massa forestal o agrupacions d’arbres que puguin afectar a

la població.
 Edificis en mal estat, en cas d’haver-n’hi.

 Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l’aire lliure que
puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres.

 Avís als elements vulnerables, comunicant les mesures d’autoprotecció que
s’estableixin des de la direcció del Pla, en cas de dubte, recomanar el
confinament, i demanar si tenen necessitats especials.

 Fer l’avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones
que no siguin autosuficients si el confinament és llarg.
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES 
ALERTA 

EMERGÈNCIA 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada,
si escau (veure apartat 4.3. Centres d’Acollida.

 Col·laborar en les evacuacions, si escau.
 Registre i organització dels voluntaris ocasionals.

4.1.3. AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D’AVÍS 

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D’AVÍS 

RESPONSABLE MITJANS DESTINATARIS 

Risc 
Inundacions 

Cap del Grup local 
d’ordre i avisos a la 

població 

- Megafonia de l’Ajuntament

- Telefonia fixa i/o mòbil.

- Vehicle municipal (per tal
de desplaçar-se a l’indret
on realitzar l’avís).

- Pregons electrònics (App):
Vilaconnect

- Web de l’Ajuntament

- SMS per a sords:

679 436 200

- Fax per a sords:

900 500 112

Població i elements 
vulnerables 

 (veure plànol         
Risc Inundacions) 

Risc Ventades 

Població i elements 
vulnerables 

(veure plànol    
Risc Ventades) 

4.1.4. PROCEDIMENTS DE RELACIÓ I D’INTEGRACIÓ AMB ELS PLANS
D’ÀMBIT 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/essa o persona en 
qui delegui (Coordinador 
municipal de l’emergència 
o CRA)

Comunicar l’activació del Pla 
municipal d’emergències al CECAT 

Telèfon / mòbil 
Correu electrònic 
Xarxa Rescat 

Durant 
CRA o Coordinador 
municipal de l’emergència 

Sol·licitud d’ajuda externa, si escau 
al 112 Telèfon / mòbil 
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Fase 
emergència Responsable Acció Mitjà 

Durant 

Alcalde/essa o persona en 
qui delegui (Coordinador 
municipal de l’emergència 
o CRA)

Intercanvi d’informació amb el 
CECAT 

Telèfon / mòbil 
Correu electrònic 
Xarxa Rescat 

Durant Grups locals d’actuació 

Col·laboració amb cossos 
d’emergència Presencialment 

Mantenir informat al Coordinador 
municipal de l’emergència Telèfon 

Fi 

Alcalde/essa o persona en 
qui delegui (Coordinador 
municipal de l’emergència 
o CRA)

Comunicar la desactivació del Pla 
municipal d’emergències al CECAT 

Telèfon 
Correu electrònic 
 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/ssa. Quan un pla especial de 

la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en la direcció del Pla 

especial. 

Cal tenir en compte que l’evacuació és una mesura aplicable dins el municipi, sempre i quan les 

condicions per realitzar-la siguin adients i no es posi en perill a la població.  

Així, per a l’execució de l’evacuació s’han de tenir en compte els paràmetres següents: 

- Zones possiblement afectades pels riscos previstos.

- Temps, o moment en què es produeixen els riscos

- Recorreguts i estat dels recorreguts d’evacuació.

Si la combinació d’aquestes variables permet executar una evacuació de la població (afectada) 

de forma segura, s’ha de procedir a realitzar aquesta evacuació, emprant els mitjans i 

mecanismes de què disposa el municipi: 

- Megafonia Ajuntament, al nucli del municipi.

- Telefonia fixa i/o mòbil.
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- Personalment, a través del Grup local d’ordre i avisos a la població, o altres (voluntaris,

etc.), emprant vehicle municipal, en cas necessari.

- Difusió a través de mitjans: pregons electrònics (Vilaconnect), web de l’Ajuntament, etc.

Els missatges han de ser clars i concisos, especificant sempre les tres pautes imprescindibles 

per a emetre un missatge adequat a la població: 

- Acció a realitzar: evacuació.

- Lloc o direcció cap a la qual s’ha d’evacuar.

- Fer entendre que és urgent: realitzar evacuació amb celeritat, però sense perdre de la

calma.

A l’Annex 5 s’inclou un model de comunicat per a l’ordre d’evacuació. 

Segons els riscos identificats al municipi de Alcanó, es considera la mesura d’evacuació com una 

mesura adequada en cas que tinguin lloc les emergències següents: 

• Inundacions: si s’escau, en les zones inundables (T=50, T=100 i T=500) i altres zones

potencialment inundables.

• Ventades: si s’escau, donat que la principal mesura d’autoprotecció en cas de risc de vent

és el confinament.

4.2.2. ZONES D’ALLUNYAMENT 

L’allunyament consisteix a desplaçar la població afectada, de la zona d’afectació, a una zona 

segura de forma temporal. 

Les zones d’allunyament són les zones crítiques en cas que es produeixi un emergència i que 

s’han de desallotjar, si el procediment és el d’evacuació, o que, en cas que la població es trobi 

fora d’aquestes zones, cal procurar que no es traspassin ni es produeixin fluxos entrants de 

persones a aquestes zones, a banda dels possibles grups especialitzats en emergències que hi 

hagin d’actuar. 

Segons els riscos identificats al municipi de Alcanó, i les característiques del municipi, les zones 

d’allunyament per als diversos riscos són les següents: 

• Inundacions: les zones inundables (T=50, T=100 i T=500) i altres zones potencialment

inundables.

• Ventades: si s’escau, donat que la principal mesura d’autoprotecció en cas de risc de vent

és el confinament.
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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. 

Existeixen diferents tipus d’emergència que poden requerir d’una acció de confinament temporal 

de la població, com poden ser: 

- Situació d’emergència que faci que la gent estigui en perill si surt al carrer en lloc de

quedar-se a l’interior de l’edifici (presència de fums o núvol tòxic, per exemple, degut a

un incendi, o a un accident en una indústria que utilitza productes químics, o a un accident

en el transport de mercaderies perilloses, etc.).

- Inundacions o riuada al carrer que puguin generar l’arrossegament de les persones si

surten al carrer. En aquest cas és més recomanable procedir a un confinament temporal

a les planes més elevades dels habitatges en espera d’un rescat especialitzat o de la

reducció del risc.

Els aspectes a tenir en compte per determinar el lloc de confinament son els següents: 

- Que sigui un lloc tancat.

- Cal minimitzar el bescanvi de l’aire amb l’aire exterior. Per exemple, un pati obert o un

vehicle no són llocs adients per un confinament.

- En aquest lloc cal que les finestres estiguin tancades i millor tancar les portes i refugiar-

se en els locals més interiors. Si les finestres tenen persianes millor abaixar-les. Per

millorar l’ajust de finestres i portes es pot posar cinta adhesiva al llarg de totes les juntes.

- Si el lloc de confinament disposa de ventilació, aire condicionat o sistemes que

intercanviïn aire amb l’exterior cal aturar-los.

Cal avaluar si tota la població de la zona afectada disposa d’un lloc adequat per al confinament. 

Per tant, cal veure quins habitatges o instal·lacions tenen les condicions per a un confinament 

adequat i quins no. Les condicions de confinament òptim són les següents:  

- Que els habitatges o instal·lacions tinguin una estructura sòlida i una alçada amb distància

de seguretat per a poder confinar en plantes més altes, en cas de necessitat.

- Que els habitatges o instal·lacions estiguin en zones urbanes i comunicades.

- Un cop confinada, la població ha de seguir l’evolució a través dels mitjans de què disposin:

audiovisual, telefonia, etc.
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Si es compleixen aquestes condicions es pot executar el confinament de la població (afectada), 

emprant els mitjans i mecanismes de què disposa el municipi: 

- Megafonia Ajuntament, al nucli del municipi.

- Telefonia fixa i/o mòbil.

- Personalment, a través del Grup local d’ordre i avisos a la població, o altres (voluntaris,

etc.), emprant vehicle municipal, en cas necessari.

- Difusió a través de mitjans: pregons electrònics (Vilaconnect), web de l’Ajuntament, etc.

Els missatges han de ser clars i concisos, especificant sempre les tres pautes imprescindibles 

per a emetre un missatge adequat a la població: 

- Acció a realitzar: confinament.

- Pautes de confinament.

- Fer entendre que és urgent: realitzar el confinament amb celeritat, però sense perdre de

la calma.

A l’Annex 5 s’inclou un model de comunicat per a l’ordre de confinament. 

Segons els riscos identificats al municipi de Alcanó, es considera la mesura de confinament com 

una mesura adequada en cas que tinguin lloc les emergències següents: 

• Inundacions: només en cas que no sigui possible sortir de la zona afectada per la

inundació, i a l’espera d’un rescat.

• Ventades: si s’escau, donat que la principal mesura d’autoprotecció en cas de risc de vent

és el confinament.

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. 

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.  

En funció de les circumstàncies de l’emergència: sector afectat, grau d’afectació, previsió de 

noves precipitacions, temps d’arribada dels cossos de seguretat o grup d’ordre; el responsable 

municipal de l’emergència en coordinació amb el CECAT determinarà el control d’accessos 

necessaris. 
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Tanmateix s’estableix control d’accessos als punts següents: 

Pla Especial Supòsit Punt km Rutes alternatives 

Inundacions 

En funció de la/es zona/es afectada/es o que es poguessin veure 
afectades per inundacions es determinaran els controls d’accés (en 
els carrers i camins amb accés a les zones inundades) i, en el seu 
cas, les rutes alternatives (en cas d’haver-n’hi).   

Ventades 

En funció de la/es vies afectada/es o que es poguessin veure 
afectades per les ventades i l’estat d’aquestes vies, es determinaran 
possibles controls d’accés, i en el seu cas les rutes alternatives. Seran 
d’especial consideració el control d’accés en aquelles àrees on hi ha 
presència d’arbrat dins el nucli urbà. 
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4.3. CENTRES D’ACOLLIDA. TIPOLOGIA. 

CENTRES D’ACOLLIDA 

CODI TIPUS NOM 

CARACTERÍSTIQUES DADES DE LOCALITZACIÓ 

AFECTACIÓ 
PER RISC Capacitat* Llits Calefacció 

Dutxes 
amb 
aigua 

calenta 
Cuina Responsable Adreça Telèfon 

CA01 Equipament 
municipal 

Escola la 
dula 

 25 
aprox. 0 sí sí no 

Ajuntament 
d’Alcanó 

Cr. Escoles, 37 Consultar 
Document 6 Ventades 

CA02 Equipament 
municipal 

Sala 
polivalent 

 28 
aprox. 0 sí no no Plaça Camps, 

13  
Consultar 

Document 6 

Ventades 
Inundacions 

(P.I.4) 

CA03 Equipament 
municipal 

Sala de 
lectura 

 18 
aprox. 0 sí no no Plaça Major, 9 Consultar 

Document 6 Ventades 

CA04 Equipament 
municipal 

Centre de 
convivència 

social 

 16 
aprox. 0 sí no sí Plaça Camps, 

10  
Consultar 

Document 6 Ventades 

CA05 Equipament 
municipal 

Piscines 
municipals 11 aprox. 0 no sí sí Cr. Afores Consultar 

Document 6 

Ventades 
Inundacions (P.I. 

i Z.I.T50) 

CA06 Equipament 
municipal Ajuntament  12 aprox. 0 sí no no Cr. Major, 13 Consultar 

Document 6 Ventades 

Nota: Tenint en compte que alguns dels centres d’acollida relacionats en la taula són alhora elements vulnerables (podent estar aïllats o bé formant part dels nuclis), i que per tant, 
poden estar afectats per algun risc (veure columna “Afectació per risc”); en cas de ventades i/o inundacions, es valorarà la possibilitat d’ús de cadascun dels centres d’acollida previstos 
en funció de la zona en la que s’hagi declarat l’emergència, tenint en compte que no hagin estat afectats per l’emergència corresponent. 

* La capacitat dels centres d’acollida és aproximada, calculant un espai de 4 m2 per persona acollida.

4 P.I. (INUNCAT): Zona potencialment inundable.  
Z.I. T50 (CHE): Zona inundable en un període de retorn de 50 anys.
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DOCUMENT 5. FITXES 
D’ACTUACIÓ 
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5. DOCUMENT 5. FITXES D’ACTUACIÓ

FITXA 1: FITXA D’ACTUACIÓ PEL CENTRE RECEPTOR D’ALARMES (CRA) 

TIPUS 
D’EMERGÈNCIA 

FUNCIONS 
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 s’escau: Bombers, serveis 
sanitaris d’urgència, etc. 

Trucada al 112 i als serveis 
necessaris. 

En cas que el Pla s’activi de manera formal, 
avisar als membres del Consell Assessor i el 
Gabinet d’Informació. 
Verificar l'avís. Mantenir comunicació 

amb l’ajuda externa. 
Activar el pla de comunicació amb aquest 
ordre de trucades: 

1r. CECAT En cas que no ho hagi fet el 
coordinador municipal de 
l’emergència, avisar al CECAT   
(     i per correu 
electrònic) o notificació mitjançant 
trucada d’emergències. 
En cas que no ho hagi fet el 
Coordinador municipal de 
l’emergència, notificar l’alerta, i si 
cal, es confirma després d’avaluar 
la situació  

2n. Coordinador municipal de l’emergència. 
3r. Cap del Grup local d’ordre i avisos a la 

població 
4t. Cap del Grup local logístic i d’acollida 
5è. Consell Assessor* 
6è. Gabinet d’Informació 
7è. Representant municipal al Pla de la 

Generalitat que correspongui 

Notificació mitjançant trucada 
telefònica. 

Fer el seguiment de l’emergència i mantenir-se 
informat. 
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 

ALTRES FUNCIONS GENERALS 

General 

Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils 
disposen de suficient bateria 
Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les 
emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). 

* En el present cas el Consell Assessor és format pel Coordinador municipal de l’emergència, el Cap del Grup local
d’ordre i avisos a la població i el Cap del Grup local logístic i d’acollida, pel que ja quedarà avisat a través dels seus
membres.
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FITXA 2: FITXA D’ACTUACIÓ PEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

TIPUS 
D’EMERGÈNCIA 

FUNCIONS 

ALERTA EMERGÈNCIA Instruccions específiques 

General 

Rebre l’avís d’emergència del CRA. 

Avisar a l’Alcalde/essa i mantenir el contacte. Trucar a l’Alcalde/essa 
(                     ), fer una valoració 
inicial i en cas d’activar-se el Pla, 
comunicar-ho al CECAT 
(           i per correu 
electrònic) i al CRA (           ) 

En cas d’activació del 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 (en cas que no ho 
hagi fet  el CRA). 
Proposar a l’Alcalde/essa un canvi en el 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. 

ALTRES FUNCIONS GENERALS 

General 

Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils 
disposen de suficient bateria 
Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les 
emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). 
Rebre informació, facilitada pel Cap del Grup local d’ordre i avisos a la població, 
respecte l’emergència: 
- Determinar amb exactitud l’abast de la inundació.
- Persones afectades.
- Zones i elements afectats i el seu estat: edificis, instal·lacions, vies de circulació,

serveis bàsics, etc.
- Punts de control.
Contactar amb el CECAT per tal de: 
- Ampliar i contrastar informació respecte la situació d’emergència segons el risc.
- Preguntar si s’ha activitat el Pla.
En cas que ho cregui convenient, suggerir a l’Alcalde/essa de donar l’ordre d’avisar 
i coordinar aquelles persones, grups o serveis que hagin de prendre les mesures 
preventives necessàries o hagin d’intervenir en l’emergència. 
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TIPUS 
D’EMERGÈNCIA 

FUNCIONS 

ALERTA EMERGÈNCIA Instruccions específiques 

Assegurar, a través del Cap del Grup local logístic i d’acollida, els mitjans 
necessaris per atendre aquelles persones que hagin de seguir tractaments 
inajornables. 
Coordinar, a través del Cap del Grup local logístic i d’acollida, l’execució dels 
possibles confinaments/evacuacions i posterior acollida dels elements vulnerables. 

FUNCIONS ESPECÍFIQUES PER RISC 

Inundacions 

Previ a la situació de risc d’inundacions, quan existeix alerta prèvia, coordinar als 
responsables dels grups actuants per a la presa de mesures preventives 
necessàries, amb la posada a punt dels mitjans de prevenció i els equips de 
resposta necessaris, en cas de materialitzar-se les inundacions. 

Fer el seguiment de l’evolució meteorològica, i de les inundacions, si s’han produït. 
Coordinar, a través del Cap del Grup local d’ordre i avisos a la població, el 
seguiment de l’estat de les zones inundables i dels punts d’actuació prioritària. En 
cas de detectar-se perill, coordinar les tasques de control d’accés en els punts de 
control. 

Ventades 
Fer el seguiment de l’evolució de la situació d’emergència per ventades. 

Coordinar, a través del Cap del Grup local d’ordre i avisos a la població, les tasques 
de control d’accés a la/les zona/es afectada/es. 
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FITXA 3: FITXA D’ACTUACIÓ PER A L'ALCALDE / RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA 

TIPUS 
D’EMERGÈNCIA FUNCIONS 

General 

Rebre l’avís de l’emergència i mantenir-se informat sobre la situació a través del 
Coordinador municipal de l’emergència. 

Activar el Pla municipal d'emergències. 

Comunicar l’activació del Pla municipal d’emergències al CECAT (                i 
per correu electrònic), en cas que no ho faci el Coordinador municipal 
de l’emergència o el CRA (veure fitxes 1 i 2). 

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, i comunicar-ho al Comitè municipal 
d’emergències i consell assessor perquè duguin a terme les actuacions 
necessàries. 
Ordenar, entre d’altres (consultar fitxes de tasques preventives i operatives 
del Document 4): 
- Avisos a la població, especialment als elements vulnerables.
- Tasques d’evacuació i acollida.
- Control del trànsit i d’accés a les zones afectades, si s’escau.

Valorar i si és necessari, demanar la suspensió d’activitats esportives i 
recreatives que suposin un risc per a la població. 

Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària. 

Desactivar el Pla municipal d'emergències. 

ALTRES FUNCIONS GENERALS 

General 

Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils 
disposen de suficient bateria 

Ordenar la connexió i disposició a mà de l’emissora de la Xarxa Rescat, al CRA i 
al Coordinador municipal de l’emergència (ordenant assegurar que les emissores 
de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives, realitzant aquesta tasca en el 
moment que es tingui constància del risc, sempre que sigui possible abans de 
l’emergència). 

En cas de materialització del risc, fer una valoració inicial respecte la situació, 
ampliant si cal la informació: 
- Determinar amb exactitud l’abast de l’afectació.
- Persones afectades.
- Zones i elements afectats i valoració del seu estat: edificis, instal·lacions, vies de

circulació, serveis bàsics, etc.
- Punts de control.
- Danys materials
- Etc.

Determinar, conjuntament amb els equips d’emergència externs i amb el CECAT, 
els possibles confinaments/evacuacions i posterior acollida dels elements 
vulnerables. 
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TIPUS 
D’EMERGÈNCIA FUNCIONS 

General 

Determinar els mitjans necessaris per atendre aquelles persones que hagin de 
seguir tractaments inajornables. 

Ordenar al Grup local d’ordre i avisos el control d’accés a la/les zona/es 
afectada/es. 

Posar-se en comunicació amb els responsables dels serveis municipals per tal de 
conèixer l’estat del subministrament de llum, gas, aigua, transports urbans i 
interurbans. 

FUNCIONS ESPECÍFIQUES PER RISC 

Inundacions 

Previ a la situació de risc d’inundacions, quan existeix alerta prèvia, ordenar als 
responsables dels grups actuants la presa de mesures preventives necessàries, 
amb la posada a punt dels mitjans de prevenció i els equips de resposta necessaris, 
en cas de materialitzar-se les inundacions. 

Ordenar al Grup local d’ordre i avisos fer el seguiment de l’estat de les zones 
inundables i dels punts d’actuació prioritària. En cas de detectar-se perill, ordenar 
el control d’accés en els punts de control. 

Ventades Veure apartat general d’aquesta fitxa. 
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FITXA 4: 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 de l’emergència. 

Funcions d’avisos a la població: 

Vetllar per que el Grup Local d’ordre i avisos a la població realitzi les comunicacions 
a població (telefònicament, rutes d’avís,...) segons indicacions de l’Alcalde/ssa. 

Funcions d’ordre: 

Establir controls d’accessos per impedir l’accés a persones no autoritzades o per 
la seva seguretat, en coordinació amb Mossos d’Esquadra. 

Establir la senyalització de les vies d’accés per tal d’afavorir l’arribada dels grups 
actuants a la zona de l’emergència. 

Executar evacuacions i confinaments, segons ordeni Bombers i en coordinació amb 
Mossos d’Esquadra. És a dir, en cas de confinament/evacuació, atendre a les 
ordres de Bombers i coordinar-se amb Mossos d’Esquadra, establint prèviament 
les rutes a seguir. 

ALTRES FUNCIONS GENERALS 

General 

Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils 
disposen de suficient bateria 

Recollir, contrastar i facilitar al Coordinador de l’emergència tota la informació que 
generi l’emergència: 
- Persones afectades.
- Zones i elements afectats i valoració del seu estat: edificis, instal·lacions, vies de

circulació, serveis bàsics, etc.
- Punts de control.
- Danys materials.
- Etc.

Consultar la informació sobre els consells per a l’autoprotecció (veure Annex 
6) i determinar els consells pertinents per a la població. Demanar al gabinet
d’informació que els difongui a la població.

Establir l’avís telefònic (consultar directori telefònic), per megafonia o altres mitjans 
i establir les rutes d’avís. 

En cas de confinament/evacuació, atendre a les ordres de Bombers i coordinar-se 
amb Mossos d’Esquadra. 

En cas de confinament, determinar les rutes d’avís i procedir a l’avís telefònic i/o 
desplaçament fins aquests, en cas que sigui necessari. 

En cas d’evacuació, preveure conjuntament amb el Cap del Grup local logístic i 
d’acollida, quins seran els centres d’acollida i els mitjans de transport necessaris. 

Determinar les rutes d’evacuació i executar l’evacuació. 
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TIPUS 
D’EMERGÈNCIA FUNCIONS 

General 

Revisar els punts, equipaments, establiments i habitatges que puguin resultar 
afectats i que no hagin estat prèviament evacuats (masies aïllades, restaurants, 
etc.) i procedir a l’avís telefònic i/o desplaçament fins aquests, en cas que sigui 
necessari. 

Preveure la vigilància de les zones evacuades. 

Demanar, en coordinació amb el Grup local logístic i d’acollida, la col·laboració de 
voluntaris i establir els sistemes de control i adjudicació de tasques als voluntaris 
municipals. 

FUNCIONS ESPECÍFIQUES PER RISC 

Inundacions 

Funcions d’ordre: 

Senyalitzar, tallar i/o controlar les vies d’accés a zones amb especial risc 
d’inundacions, inclosos camins. 
Vigilància, senyalitzar i en cas necessari tallar el pas a les següents zones 
d’especial risc (veure plànol Risc Inundacions):  

 Zona inundable T-50, T-100 i T-500 (CHE) de la Vall Major .
 Zona potencialment inundable per curs fluvial (INUNCAT) de la Vall Major
 Elements vulnerables ubicats en zones inundables i/o potencialment

inundables i/o ubicades en zones pròximes de punts conflictius.

Realitzar les següents accions concretes en els següents Punts 
d’Actuació Prioritària (PAP) (veure plànol Risc Inundacions): 

 PAP01: vigilància, senyalitzar el perill i en cas necessari tallar el pas al punt
conflictiu ubicat a Vall Major

 PAP02: vigilància, senyalitzar el perill i en cas necessari tallar el pas al punt
conflictiu ubicat a Vall de Secà

Realitzar les següents accions concretes en els següents punts 
conflictius (veure plànol Risc Inundacions): 

 PC01 vigilància, senyalitzar el perill i en cas necessari tallar el pas al
punt conflictiu ubicat a la Zona esportiva – Vall Coma  Prunera – Vall Major.

 PC02: vigilància, senyalitzar el perill i en cas necessari tallar el pas al
punt conflictiu ubicat a Carrer Escoles i Plaça Camps.

Tancar espais públics, en cas d’haver-n’hi en zona inundable o potencialment 
inundable o bé pròximes a punts conflictius, per risc d’inundacions. 

Ventades 

 Vigilància de les següents zones d’especial risc (Consultar plànol per risc de
ventades):
 Parcs i espais públics, zones d’esbarjo o zones amb plantacions d’arbrat.
 Patis de centres educatius.
 Zones amb massa forestal que pugui afectar a la població.
 Edificis en mal estat, en cas d’haver-n’hi.
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FITXA 5: 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 (medicaments, roba, etc.) 
a petició de l’Alcalde/essa. 

En cas d’evacuacions i confinaments: 
- Establir lloc d’acollida d’acord amb el nombre de persones a acollir i d’acord amb

el Cap del Grup local d’ordre i avisos i l’Alcalde/essa.
- Donar instruccions al Grup d’acollida perquè prepari l’espai.
- Donar instruccions al Grup local logístic perquè prepari avituallaments.
- Assegurar que es designa una persona per portar el registre de persones

acollides. 
- Vetllar per si existeixen necessitats mèdiques o farmacèutiques en el lloc

d’acollida i traslladar-ho al Coordinador municipal de l’emergència perquè sol·liciti
els suport necessari a través del 112.

Comprovar els mitjans disponibles. En cas de detectar altres necessitats no 
disponibles en el municipi, comunicar-ho al Coordinador municipal de l’emergència. 

Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals (registre, assignar 
responsable, ...). 

Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin. 

Mantenir informat al Coordinador municipal de l’emergència. 

ALTRES FUNCIONS GENERALS 

General 

Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils 
disposen de suficient bateria 

Comprovar els mitjans i materials disponibles: 
- Fer la previsió dels mitjans tècnics disponibles en el municipi.
- Preveure quins equipaments municipals podrien destinar-se a l’acollida

d’elements vulnerables evacuats, en cas necessari.
- Preveure el material necessari per l’acollida d’elements vulnerables evacuats, en

cas necessari.

En cas necessari, donar suport als grups actuants pel que fa al material necessari, 
per tal que puguin desenvolupar les seves tasques (ex: facilitar a tots els grups els 
queviures necessaris i el combustible per als vehicles i les màquines, etc.) 

En cas necessari donar suport en les tasques de transport de persones que 
necessiten atenció sanitària inajornable (ex: persones que requereixen de 
tractament de diàlisi, etc.) i en el subministrament de medicaments. 

FUNCIONS ESPECÍFIQUES PER RISC 

Inundacions Veure apartat general d’aquesta fitxa. 

Ventades  Habilitar zones d’aparcaments de vehicles, si escau i si és possible.
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FITXA 6: FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ 

TIPUS 
D’EMERGÈNCIA FUNCIONS 

General 

Assegurar l’operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils 
disposen de suficient bateria 

Contactar amb l'Alcalde/ssa i demanar-li informació i instruccions. Si 
l’alcalde/ssa constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-s’hi. 

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. 

Difondre les ordres, informació i consells d’autoprotecció (veure Annex 6) 
adequats a la població durant la situació de risc. 

A l’annex 6, es poden consultar els consells d’autoprotecció a la població. 
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FITXA 7: FITXA D’ACTUACIÓ PER AL REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC 

TIPUS 
D’EMERGÈNCIA FUNCIONS 

General 

Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils 
disposen de suficient bateria 

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. 

Nota: El municipi d’Alcanó no disposa de personal propi per desenvolupar les funcions d’intervenció ni 
sanitàries. 
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DOCUMENT 6. DIRECTORI 
TELEFÒNIC I CATÀLEG DE 

MITJANS I RECURSOS 
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6. 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 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL CÀRREC OPERATIU TELÈFON 

Ajuntament Centre Receptor 
d’Alarmes (CRA) 

Alcalde Responsable municipal de 
l’emergència 

Tinent d’Alcalde Substitut 

Tinent d’Alcalde Coordinador municipal de 
l’emergència 

Regidor Substitut 

Encarregada dels Pregons 
Municipals 

Cap del Grup local d’ordre 
i avisos a la població 
(Avisos telefònics) 

Secretària 
Substitut 

(Avisos telefònics) 

Agutzil 

Cap del Grup local d’ordre 
i avisos a la població 

(Ordre i desplaçament in-
situ) 

Regidor 
Substitut 

(Ordre i desplaçament in-
situ) 

Regidora Cap del Grup local logístic 
i d’acollida 

Agutzil Substitut 

--- Cap del grup local sanitari 

--- Substitut 

Secretària Cap del Gabinet 
d’informació 
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ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL CÀRREC OPERATIU TELÈFON 

Encarregada dels Pregons 
Municipals Substitut 

--- Cap del grup local 
d’intervenció 

--- Substitut 

Regidora 
Representant municipal 

dels plans d’àmbit 
superior 

Alcalde Substitut 

* En horari d’obertura de l’Ajuntament. En cas que l’Ajuntament es trobi tancat, l’avís serà realitzat pel
corresponent Cap del Grup local d’ordre i avisos a la població encarregats de l’Ordre i desplaçament in-
situ.

COMPOSICIÓ DELS GRUPS DE L’EMERGÈNCIA 

GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL CÀRREC OPERATIU TELÈFON 

Encarregada dels Pregons 
Municipals 

Secretària 

Agutzil 

Regidor 

GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL CÀRREC OPERATIU TELÈFON 

Regidora Cap del Grup local logístic 
i d’acollida 

Agutzil Substitut 

Cap del Grup local d’ordre 
i avisos a la població 
(Avisos telefònics) 

Substitut 

(Avisos telefònics) 

Cap del Grup local d’ordre 
i avisos a la població 

(Ordre i desplaçament in-
situ) 

Substitut 

(Ordre i desplaçament in-
situ) 
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GRUP LOCAL SANITARI 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL CÀRREC OPERATIU TELÈFON 

----- ----- Cap del grup local sanitari ------ 

----- ----- Substitut ------ 

GABINET D’INFORMACIÓ 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL CÀRREC OPERATIU TELÈFON 

Secretària 

Encarregada dels Pregons 
Municipals 

GRUP LOCAL D’INTERVENCIÓ 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL CÀRREC OPERATIU TELÈFON 

--- --- Cap del grup local 
d’intervenció --- 

--- --- Substitut --- 

GRUP LOCAL REPRESENTACIÓ MUNICIPAL DELS PLANS D’ÀMBIT SUPERIOR 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL CÀRREC OPERATIU TELÈFON 

Regidora 
Representant municipal 

dels plans d’àmbit 
superior 

Alcalde Substitut 

VOLUNTARIS 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL CÀRREC OPERATIU TELÈFON 

---- ---- ---- ---- 

Cap del Gabinet 
d’informació 

Substitut 
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6.1.2. CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D’EMERGÈNCIA 

CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D’EMERGÈNCIA 

SERVEI TELÈFON 
FAX / 

CORREU ELECTRÒNIC 

Emergències 112 - 

CECAT 

CRA 

CECOPAL 

Consultori Mèdic   
d’Alcanó 

Centre d’Atenció 
Primària (CAP) 

d’Albatàrrec 

Punt d’Atenció 
Continuada (PAC) 

d’Alcarràs  

Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova 

Farmaciola d’Alcanó 

mailto:cecat@gencat.cat
mailto:ajuntament@alcano.ddl.net
mailto:llrsud.lleida.ics@gencat.cat
mailto:arnau@arnau.scs.es
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6.1.3. ELEMENTS VULNERABLES 

RISC PER INUNDACIONS 

VULNERABILITAT MUNICIPAL PER INUNDACIONS (INUNCAT) 

CODI NOM 

TELÈFON 
MITJÀ 
D'AVÍS 

(veure nota 
al peu) 

Contacte ÚS 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Sector Adreça 
Coordenades      

UTM 31/ ETRS89 

X Y 

URB1 Nucli urbà 
d'Alcanó 

Ajuntament 
d'Alcanó Nucli 

P.I.,
Z.I. T50,

T100, T500 
--- 301.021 4.594.933 

EQ3 Sala 
polivalent 

Ajuntament 
d'Alcanó Equipament P.I. Pl. Camps, 

13 300.994 4.594.976 

EQ5 

Parc 
infantil i 

zona 
esportiva 

Ajuntament 
d'Alcanó Equipament 

P.I.,
Z.I. T50,

T100, T500 
--- 301.142 4.594.873 

EQ6 Piscines 
municipals 

Ajuntament 
d'Alcanó Equipament 

P.I.,
Z.I. T50,

T100, T500 
C. Afores 301.189 4.594.826 

EQ9 Església ---- Equipament Z.I. T100,
T500

Pl. Sant 
Pere 301.081 4.594.905 

Nota: En cas que no es pugui contactar mitjançant via telefònica, s’avisarà als elements vulnerables mitjançant vehicle municipal, 
desplaçant-se aquest al lloc de l’emergència (sempre que sigui possible, essent avaluada aquesta opció segons els risc i segons les 
condicions existents en el moment de l’emergència). Tot i no assegurar l’avís a tots els elements vulnerables afectats, també es 
pot considerar l’aplicació mòbil Vilaconnect i la megafonia del nucli urbà per informar sobre el risc i/o emergència (Consultar 
Document 7. Cartografia específica). 
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RISC PER VENTADES 

VULNERABILITAT MUNICIPAL PER VENTADES (VENTCAT) 

CODI NOM 
TELÈFON 

(veure 
nota al 

peu) 
Contacte ÚS 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Sector Adreça 
Coordenades    

UTM 31/ ETRS89 

X Y 

URB1 Nucli urbà 
d'Alcanó 

Ajuntament 
d'Alcanó Nucli Tot el 

municipi --- 301.021 4.594.933 

EQ2 Ajuntament Ajuntament 
d'Alcanó Equipament Tot el 

municipi 
C. Major,

13 301.057 4.594.841 

EQ3 Sala 
polivalent 

Ajuntament 
d'Alcanó Equipament Tot el 

municipi 
Pl. Camps, 

13 300.994 4.594.976 

EQ4 Sala de 
lectura 

Ajuntament 
d'Alcanó Equipament Tot el 

municipi 
Pl. Major, 

9 301.020 4.594.918 

EQ5 
Parc infantil i 

zona 
esportiva 

Ajuntament 
d'Alcanó Equipament Tot el 

municipi --- 301.142 4.594.873 

EQ6 Piscines 
municipals 

Ajuntament 
d'Alcanó Equipament Tot el 

municipi C. Afores 301.189 4.594.826 

EQ7 
Centre de 

convivència 
social 

---- Equipament Tot el 
municipi 

PLAÇA 
CAMPS, 

10 
300.994 4.594.953 

EQ8 Col·legi La 
Dula 

Ajuntament 
d'Alcanó Equipament Tot el 

municipi 

C. 
Escoles, 

37 
300.999 4.594.724 

EQ9 Església ---- Equipament Tot el 
municipi 

Pl. Sant 
Pere 301.081 4.594.905 

EQ10 Consultori 
mèdic ---- Equipament Tot el 

municipi 
C. Major,

13 301.057 4.594.841 

EQ11 Cementiri Ajuntament 
d'Alcanó Equipament Tot el 

municipi --- 301.181 4.595.101 

HA12 Habitatge 
aïllat 

Tot el 
municipi 

CAMÍ 
BASSA 

BONA, 41 

HA13 Habitatge 
aïllat 

Tot el 
municipi 

CAMÍ 
BASSA 

BONA, 3 

AC14 OCEAN 
ALMOND 

Activitat 
aïllada 

Tot el 
municipi ---- 301.351 4.595.167 

GR15 Granja Tot el 
municipi 

POL.1 
PARC. 62 

GR16 Granja Tot el 
municipi 

POL.1 
PARC. 61 

GR17 Granja Tot el 
municipi 

POL.1 
PARC. 118 

GR18 Granja Tot el 
municipi 

POL. 2 
PARC. 26 

Granja 

Granja 

Granja 

Granja 
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VULNERABILITAT MUNICIPAL PER VENTADES (VENTCAT) 

CODI NOM 
TELÈFON 

(veure 
nota al 

peu) 
Contacte ÚS 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Sector Adreça 
Coordenades    

UTM 31/ ETRS89 

X Y 

GR19 Granja Tot el 
municipi 

POL. 2 
PARC. 24 

GR20 Granja Tot el 
municipi 

POL. 2 
PARC. 165 

GR21 Granja Tot el 
municipi 

POL. 3 
PARC. 75 

GR22 Granja Tot el 
municipi 

POL. 3 
PARC. 79 

GR23 Granja Tot el 
municipi 

POL. 4 
PARC. 183 

GR24 Granja Tot el 
municipi 

POL. 5 
PARC. 

99/100/101 

GR25 Granja Tot el 
municipi 

POL. 5 
PARC. 15 

AC26 CANERA 
COMARCAL 

CONSELL 
COMARCAL 
DEL SEGRIÀ 

Activitat 
aïllada 

Tot el 
municipi 

POL. 5 
PARC. 56 300.476 4.593.726 

Nota: En cas que no es pugui contactar mitjançant via telefònica, s’avisarà als elements vulnerables mitjançant vehicle municipal, 
desplaçant-se aquest al lloc de l’emergència (sempre que sigui possible, essent avaluada aquesta opció segons els risc i segons les 
condicions existents en el moment de l’emergència). Tot i no assegurar l’avís a tots els elements vulnerables afectats, també es 
pot considerar l’aplicació mòbil Vilaconnect i la megafonia del nucli urbà per informar sobre el risc i/o emergència (Consultar 
Document 7. Cartografia específica). 

Granja 

Granja 

Granja 

Granja 

Granja 

Granja 

Granja 
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6.1.4. CENTRES D’ACOLLIDA 

CENTRES D’ACOLLIDA 

CODI TIPUS NOM 

CARACTERÍSTIQUES DADES DE LOCALITZACIÓ 
AFECTACIÓ 
PER RISC Capacitat*  Llits Calefacció  

Dutxes 
amb aigua 
calenta  

Cuina Responsable Adreça Telèfon 

CA01 Equipament 
municipal Escola la dula  25 aprox. 0 sí sí no 

Ajuntament 
d’Alcanó 

Cr. Escoles, 37 973 136 276 Ventades 

CA02 Equipament 
municipal Sala polivalent  28 aprox. 0 sí no no Plaça Camps, 

13  

973 136 500 

Ventades 
Inundacions 

(P.I.5) 

CA03 Equipament 
municipal Sala de lectura  18 aprox. 0 sí no no Plaça Major, 9 Ventades 

CA04 Equipament 
municipal 

Centre de 
convivència 

social 
 16 aprox. 0 sí no sí Plaça Camps, 

10  Ventades 

CA05 Equipament 
municipal 

Piscines 
municipals 11 aprox. 0 no sí sí Cr. Afores 

Ventades 
Inundacions 

(P.I. i Z.I.T50) 

CA06 Equipament 
municipal Ajuntament 12 aprox. 0 sí no no Cr. Major, 13 Ventades 

Nota: Tenint en compte que alguns dels centres d’acollida relacionats en la taula són alhora elements vulnerables (podent estar aïllats o bé formant part dels nuclis), i que per tant, 
poden estar afectats per algun risc (veure columna “Afectació per risc”); en cas de ventades i/o inundacions, es valorarà la possibilitat d’ús de cadascun dels centres d’acollida previstos 
en funció de la zona en la que s’hagi declarat l’emergència, tenint en compte que no hagin estat afectats per l’emergència corresponent. 

* La capacitat dels centres d’acollida és aproximada, calculant un espai de 4 m2 per persona acollida.

5 P.I. (INUNCAT): Zona potencialment inundable 
Z.I. T50 (CHE): Zona inundable en un període de retorn de 50 anys.
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6.1.5. MITJANS DE COMUNICACIÓ

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
DADES DE LOCALITZACIÓ 

LOCALITZACIÓ TELÈFON 

Xarxa RESCAT 

973 258 155 

(Ajuntament) 

Web de l’Ajuntament http://alcano.ddl.net/ 

Aplicació mòbil del 
municipi App Vilaconnect 

Xarxes 
socials 

Facebook https://www.facebook.com/dalcano.ajuntament/ 

Twitter https://twitter.com/ajntalcano?lang=ca 

Instagram @ajntalcano 

Megafonia municipal ---- 

MUNICIPIS VEÏNS 

MUNICIPI SITUACIÓ TELÈFON 
AJUNTAMENT 

TELÈFON POLICIA 
LOCAL 

Alfés Nord 973 136 005 - 

Sunyer Nord-oest 973 136 155 - 

Torrebesses Sud-oest 973 126 059 - 

Granyena de les 
Garrigues Sud-est 973 136 185 - 

Aspa Est 973 122 113 - 

Sarroca de Lleida Oest 973 126 001 - 

Font: Municat, ICGC i web dels respectius Ajuntaments. 
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6.2. CATÀLEG DE MITJANS I RECURSOS 

6.2.1. MITJANS I RECURSOS DE L’AJUNTAMENT 

MATERIAL SENYALITZACIÓ 

MATERIAL SENYALITZACIÓ 

NOM / TIPUS PERSONA DE 
CONTACTE 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Telèfon Ubicació Adreça 

Tanques 

Cons 

Senyals 

MATERIAL IL·LUMINACIÓ 

MATERIAL IL·LUMINACIÓ 

NOM / TIPUS PERSONA DE 
CONTACTE 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Telèfon Ubicació Adreça 

Grups electrògens 

MAQUINÀRIA 

MAQUINÀRIA 

NOM / TIPUS PERSONA DE 
CONTACTE 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Telèfon Ubicació Adreça 

Segadores 

TRANSPORT D’AIGUA I BOMBEIG 

TRANSPORT D’AIGUA I BOMBEIG 

NOM / TIPUS PERSONA DE 
CONTACTE 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Telèfon Ubicació Adreça 

 Bomba d’aigua 
submergible 
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6.2.2. VEHICLES MUNICIPALS 

VEHICLES MUNICIPALS 

TIPUS I MODEL MATRÍCULA PERSONA DE 
CONTACTE 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Telèfon Pàrking Adreça 

Cotxe ---- 

6.2.3. ENTITATS, ASSOCIACIONS I GRUPS VOLUNTARIS LOCALS 

ENTITATS, ASSOCIACIONS I GRUPS VOLUNTARIS LOCALS 

NOM PERSONA DE CONTACTE 
DADES DE LOCALITZACIÓ 

Telèfon 

- - - 

Nota: El municipi d’Alcanó no disposa d’entitats, associacions i grups de voluntaris locals. 

6.2.4. SERVEIS BÀSICS 

SERVEIS BÀSICS 

SERVEI PERSONA / EMPRESA / 
ENTITAT DE CONTACTE 

DADES DE 
LOCALITZACIÓ 

Telèfon 

Aigua Sorea/Mancomunitat 
d’aigües de les Garrigues 

Electricitat ENDESA 

Telefonia (fixa i mòbil) 
Internet Wifi 

TELEFÓNICA 

VUNKERS 

Gas butà - 

Escombraries 
Consell Comarcal del 

Segrià 

Transport escolar 
Autocars Solé i Institut 
Estudis Secundaris La 

Caparrella 
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6.2.5. SERVEIS SANITARIS 

SERVEIS SANITARIS 

SERVEI 
DADES DE LOCALITZACIÓ 

Telèfon Fax / Correu electrònic Adreça 

Centre d’Atenció 
Primària (CAP) 

d’Albatàrrec 

Punt d’Atenció 
Continuada (PAC) 

d’Alcarràs  

Hospital 
Universitari Arnau 

de Vilanova 

Consultori Mèdic   
d’Alcanó 

Farmaciola 
d’Alcanó 

6.2.6. ALTRES MITJANS I RECURSOS PRIVATS 

ALLOTJAMENTS I RESTAURANTS  

ALLOTJAMENTS I RESTAURANTS 

TIPUS NOM 
DADES DE LOCALITZACIÓ 

Telèfon Ubicació       
(població) Adreça 

Bar / 
Restaurant 

Centre de 
Convivència Social - Alcanó Plaça Camps, 9 

TRANSPORT DE PERSONES 

ESTABLIMENTS / ACTIVITATS 

TIPUS NOM 
DADES DE LOCALITZACIÓ 

Telèfon Ubicació (municipi) 

Transport de persones Autocars Solé Seró Juncosa de les 
Garrigues 

Taxi Taxi a la demanda – 
ATM Lleida  

Lleida 

mailto:llrsud.lleida.ics@gencat.cat
mailto:arnau@arnau.scs.es
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7. DOCUMENT 7. CARTOGRAFIA ESPECÍFICA (PER A CADA RISC)

ÍNDEX PLÀNOLS 

01. Plànol d’emplaçament del municipi d’Alcanó

02. Plànols de Risc d’Inundacions (INUNCAT):

03.01 Plànol de Risc d’Inundacions del municipi d’Alcanó.

03.02 Plànol detall de Risc d’Inundacions del municipi d’Alcanó.

03. Plànol de Risc de Ventades (VENTCAT):

05.01 Plànol de Risc de Ventades del municipi d’Alcanó.

05.02 Plànol de Risc de Ventades del nucli urbà d’Alcanó.

A continuació es presenta una taula amb la codificació utilitzada per a cada element vulnerable. Aquesta 

codificació és la utilitzada en la cartografia. 

CODIFICACIÓ ELEMENTS VULNERABLES 

CODI ELEMENTS 
VULNERABLES DESCRIPCIÓ 

URB Nucli urbà, urbanització 

EQ Equipament 

HA Habitatge aïllat 

AC Activitat aïllada 

GR Granja 
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8. ANNEXOS

ÍNDEX ANNEXOS 

Annex 1. Manual de funcionament Xarxa RESCAT 

Annex 2. Exercicis i simulacres realitzats 
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ANNEX 1. MANUAL DE FUNCIONAMENT XARXA RESCAT 





2016 RESCAT  i ajuntaments sense policia local

XARXA RESCAT

Protecció Civil
Ajuntaments sense PPLL

“2016”
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Índex

Presentació
• Què és Rescat ?

• Utilització del terminal
• Telèfon de consultes i/o incidències

Descripció del terminal
Operativa del servei
• Trucada entre terminals del municipi

• Trucada a CECAT

• Trucada al grup COMARQUES
• Trucada d’emergència (només en cas de perill)

• Recepció de Missatges SDS

• Posició GPS
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RESCAT és la xarxa de Radiocomunicacions d’Emergència de la 
Generalitat de Catalunya.

És una xarxa de radiocomunicacions que aplega i substitueix les 
principals xarxes diferents i existents fins avui a Catalunya.

Es una xarxa de País perquè té la voluntat de servir a tots i cadascun 
dels col·lectius implicats en la seguretat i les emergències.

Es una xarxa de País que neix amb la voluntat d’arribar a tots els indrets
que sigui necessari: també els túnels i els interiors d’edifici.

La finalitat d’aquest desplegament de terminals a RESCAT és dotar 
aquests municipis d’un mitjà de coordinació addicional a nivell de 
Protecció Civil.

Què és Rescat ?
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• Existeix un telèfon de consultes i/o incidències operatiu les 24h del dia:

• El telèfon estarà disponible per atendre:

� Consultes sobre la planificació del desplegament.
� Informació general sobre RESCAT.

� Incidències amb els terminals.

Telèfon de consultes i/o incidències
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• Les millores afegides als terminals son les següents:

� Configuració única per tots els terminals (mateixa plantilla)

� Escàner (mode escolta del seu grup i la comarca)

� Mode DMO
� GPS amb brúixola

� Autenticació dels terminals

� Canvi rang de ISSI’s
� Monitoritzats (referent a mancances de cobertura)

� Estandardització de tecles.

Millores dels Terminals – Reprogramació 2016
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• El terminal pot utilitzar-se en els següents casos:

� Comunicar-nos
� Amb l’altre terminal de l’Ajuntament .
� Amb el CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya). Només en cas 

de necessitat o simulacres programats.
� Amb tots els Ajuntaments de la COMARCA a la qual és pertany.

� Possibilitat d’utilitzar el Mode DMO quan no tinguem cobertura.

� Trucades d’emergència . Només en cas de perill .

Utilització del terminal
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Descripció del terminal

1. Volum / Selecció canal

2. Mode

3. PTT

11. Botó Emergència

8. Tecles de 
Menú
(Navegació)

9. Micro. Auricular 
(per a trucades 
telèfon). Altaveu 
a la part posterior

7. Tecla telèfon 
vermella

6. Teclat alfanumèric

5. Micro (per a 
trucades telèfon)

4. Tecla telèfon 
verda

10. Indicador 
nivell de 
bateria

12. Indicador nivell 
de cobertura
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Menú Principal

• La pantalla que apareix quan s’engega el terminal (desprès del missatge
de benvinguda) és la Pantalla Principal . La informació que es pot veure
és la següent

Nº ISSI

Xifrat no actiu a la Xarxa

Indicador del nivell 
de bateria

Grup Seleccionat

Indicador del nivell 
de cobertura

Hora

Carpeta Seleccionada
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• Funcionament habitual. Comunicació entre terminals del mateix
municipi:

1. Encendre el terminal.
a) Deixar polsat una estona el botó “Mode” fins que s’encén.

2. Entrar al nostre grup segons demarcació (Barcelona, Lleida, etc.)
a) Polsem un cop “Mode” i amb la tecla    cerquem fins trobar  la nostra

demarcació.
b) Un cop l’hem trobat, amb la rodeta anem rodant fins cercar el nostre municipi.
c) I finalment polsar el PTT per seleccionar aquest canal.

3. Un cop dins el nostre canal, mantenir polsat el botó PTT mentre es
vol parlar amb l’altre terminal.

Operativa del servei (I)
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• Trucada a CECAT:

1. Encendre el terminal.
a) Deixar polsat una estona el botó “Mode” fins que s’encén.

2. Entrar a l’agenda del terminal.
a) Per accedir a la Pantalla d’Agenda des de la pantalla principal cal prémer la

tecla     i desplaçar-se amb les tecles de navegació a dreta o esquerra fins a
trobar una icona amb forma d’arxiu (agenda).

3. Accedir a la subcarpeta CECAT
a) Un cop dins polsem la tecla    fins  cercar la nostra demarcació. Un cop cercada,

polsem la tecla verda per accedir-hi i finalment, polsem el PTT per fer la trucada.

Operativa del servei (II)

Prement la tecla
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• Comunicació entre terminals de la mateixa comarca:

1. Encendre el terminal.

2. Entrar al grup COMARQUES
a) Polsem un cop “Mode” i amb la tecla    cerquem fins trobar COMARQUES.
b) Un cop l’hem trobat, amb la rodeta anem rodant fins cercar la comarca a la que

és pertany.
c) I finalment polsar el PTT per seleccionar aquest canal.

3. Un cop dins el canal, mantenir polsat el botó PTT mentre es vol
parlar amb els altres terminals que estiguin dins del canal en
qüestió.

Operativa del servei (III)
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• Trucada d’emergència :

1. Encendre el terminal.

2. Polsar continuadament el botó d’emergència fins rebre resposta i
parlar polsant el botó PTT.

3. Polsar la tecla vermella per finalitzar la trucada.

Operativa del servei (IV)
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Operativa del servei (V)

• Activació / Desactivació Mode Directe (DMO)

1. El DMO permet comunicar 2 o més terminals sense utilitzar recursos de la xarxa

2. Es recomana fer-ho servir per a comunicacions entre terminals pròxims on la
cobertura de la xarxa no sigui correcte (bàsicament interiors de edificis)

3. Per activar el DMO cal prémer la tecla # durant aproximadament 2”, i seleccionar el
canal DMO amb el PTT. A la part superior del terminal apareix el text MODE
DIRECTE.

4. Per parlar es fa de la mateixa manera que en les comunicacions de grup (amb PTT)

5. Per sortir del DMO i tornar al mode TMO (Xarxa) cal prémer la tecla * durant
aproximadament 2”. El terminal tornar a estar registrat a la Xarxa RESCAT

13
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Operativa del servei (VI)

Per accedir a la Pantalla Missatges Rebuts des de la pantalla principal cal
prémer la tecla     i desplaçar-se amb les tecles de navegació a dreta o
esquerra fins a trobar una icona amb forma de sobre

•Prement la tecla

•Dintre d’aquest nivell es poden veure els
missatges rebuts

• Recepció de Missatges SDS
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Operativa del servei (VII)

• Informació Ràdio

Per accedir a la Pantalla Informació Ràdio des de la pantalla principal cal
prémer la tecla     i desplaçar-se amb les tecles de navegació a dreta o
esquerra fins a trobar una icona amb forma de terminal i informe.

•(*)  La primera vegada, pot tardar hores en detectar  la posició GPS

•Prement la tecla

•Dintre d’aquest nivell es poden veure les
coordenades del terminal.
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Operativa del servei (VIII)

16

•

• Escàner

•Prement la tecla
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Operativa del servei (VIII)

17

•

•Acceptar

•Cancelar

•mode

•Seleccionem Prioritat

•Si volem que es mostri
per pantalla o no el canal. •Acceptar

•Un cop fet això, hem de seleccionar el canal «Escàner» per tenir-ho activat.
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GràciesGràcies
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PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

EXERCICI Nº:  

DATA:  HORA:  

ESCENARI: 

 

 

 

 

 

 

ZONA INVOLUCRADA: 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES: 

 
 
 
 
 

VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D’EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT: 

 

 

 

 

 

AVALUACIÓ: 
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ANNEX 3. CRITERIS D’ACTIVACIÓ DELS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
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CRITERIS D'ACTIVACIÓ DELS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA

INUNDACIONS (INUNCAT) 

SITUACIÓ FASE 
D'ACTIVACIÓ 

• Quan el cabal que es desguassa de la presa (en cas d’haver-n’hi aigües amunt)

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.

• Quan els nivells dels rius estiguin propers als que poden produir 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 desbordament o quan s'hagi desbordat sense que es

produeixin danys importants.

• En el moment que en una presa (en cas d’haver-n’hi aigües amunt) 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.

• 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.

ALERTA 
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INUNDACIONS (INUNCAT) 

SITUACIÓ FASE 
D'ACTIVACIÓ 

• Quan 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) que tinguin efectes importants però limitats

sobre el territori. Aquestes circumstàncies s'avaluaran 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. 

• Per escenari excepcional o escenari 2 en preses i/o el desguàs de la presa (en cas

d’haver-n’hi aigües amunt) sigui la que produeix danys importants aigües avall de la

presa.

EMERGÈNCIA 
1 

• 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 (de la conca hidrogràfica) estigui al límit.

EMERGÈNCIA 
1 

• Es produeixi una gran inundació o conjunt d’inundacions simultànies (produïdes per

pluges molt fortes, desgel o fusió de neu, obstrucció de lleres naturals o artificials,

invasió de lleres, enfonsaments o dificultats de drenatge) 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 (en cas d’haver-

n’hi aigües amunt) sigui la que produeix danys molt importants aigües avall de les

presa.

EMERGÈNCIA 
2 
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RISC PER VENTADES (VENTCAT) 

SITUACIÓ 
FASE 

D'ACTIVACIÓ 

- 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 4. MODELS DE DECLARACIÓ FORMAL DE PREALERTA, ALERTA 
I EMERGÈNCIA DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL.  
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MODELS DE DECLARACIÓ FORMAL DE PREALERTA, ALERTA I 
EMERGÈNCIA DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 

• MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ DE PREALERTA DEL PLA DE
PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL.

NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE SITUACIÓ DE PREALERTA DEL PLA DE PROTECCIÓ 
CIVIL MUNICIPAL PER RISC DE _______________ . 

(enviar-ho al CECAT) 

En/Na ___________________________, Alcalde/essa d’Alcanó, pels poders que tinc, 

DECLARO: 

LA SITUACIÓ DE PREALERTA del Pla de protecció civil municipal, a causa de/d’ ____________ 

______________________________________________________________________________ 

Les mesures previstes són: 

•
•

(Alcalde/essa) 
Alcanó, __________de/d’_______________202__. 

• MODELS DE DECLARACIÓ FORMAL D’ACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ
CIVIL MUNICIPAL EN ALERTA/EMERGÈNCIA.

NOTIFICACIÓ D’ACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL      
EN ALERTA PER RISC DE _______________  

(enviar-ho al CECAT) 
En/Na ___________________________, Alcalde/essa d’Alcanó, 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/essa) 
Alcanó, __________de/d’_______________202__. 



Document Únic de Protecció Civil Municipal d’Alcanó Octubre 2020 

NOTIFICACIÓ D’ACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL      
EN EMERGÈNCIA PER RISC DE _______________  

(enviar-ho al CECAT) 

En/Na ___________________________, Alcalde/essa d’Alcanó, 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/essa) 

Alcanó, __________de/d’_______________202__. 

• MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE DESACTIVACIÓ DEL PLA DE
PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL.

NOTIFICACIÓ DE DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL         
PER RISC DE _______________  

(enviar-ho al CECAT) 

En/Na ___________________________, Alcalde/essa d’Alcanó, pels poders que tinc, 

DECLARO: 

DISSOLT el Comitè d’Emergències. 

DESACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d’____________________________ 

_____________________________________________________________________________, i la 

tornada a la normalitat. 

Les mesures previstes són: 

• 

• 

(Alcalde/essa) 

Alcanó, __________de/d’_______________202__. 
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ANNEX 5. MODELS DE COMUNICAT ORDRES D'EVACUACIÓ I DE 
CONFINAMENT 
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• MODEL DE COMUNICAT PER A L’ORDRE D’EVACUACIÓ:

Comunicat d’Evacuació: 

ATENCIÓ, ATENCIÓ, l’Ajuntament comunica que cal evacuar la zona: __________________________ 

(cal especificar la zona: urbanitzacions, nuclis aïllats, polígons, etc.; el nom dels carrers, camins, etc.) 

Seguiu les següents instruccions: 

• Aneu amb els vostres vehicles a _____________________________________________________ (cal
especificar l’indret i, en cas necessari, la ruta o trajecte a seguir).

• Si no teniu un mitjà de transport propi, dirigiu-vos a: ______________________________________ (cal
especificar l’indret indicant l’adreça), on us recollirem.

• Agafeu només el que sigui imprescindible (documentació, medicació en cas que en preneu, diners, etc.). Si
aneu carregats, l’evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com és necessari.

• A  ______________________ (cal especificar l’indret), podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us
mantindrem informats.

• MODEL DE COMUNICAT PER A L’ORDRE DE CONFINAMENT:

Comunicat de Confinament: 

ATENCIÓ, ATENCIÓ, l’Ajuntament comunica que la població / urbanització / nucli aïllat / polígon, etc. 
__________________________________________________________________________________ ha de 
quedar-se confinada o tancada a casa seva (o en un indret segur).   

Seguiu les següents instruccions: 

• Tanqueu-vos a casa vostra, si sou al carrer tanqueu-vos a l’edifici més pròxim.

• Tanqueu les portes, les finestres, xemeneies i totes les obertures que puguin connectar amb l’exterior. Sota les
portes, per la part interior de l’edifici, poseu-hi tovalloles molles.

• Pareu els sistemes de ventilació i climatització.

• Escoleu la ràdio i/o estigueu atents als mitjans de comunicació: Vilaconnect, web de l’ajuntament, etc.

• No sortiu de casa fins que no us ho indiquem.





Document Únic de Protecció Civil Municipal d’Alcanó Octubre 2020 

ANNEX 6. CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ 





Document Únic de Protecció Civil Municipal d’Alcanó Octubre 2020 

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: 

Servei Meteorològic de Catalunya (SMC): http://www.meteo.cat/ 

Servei Català de Trànsit: http://transit.gencat.cat/ca/ 

Portal de la mobilitat: http://mobilitat.gencat.cat/ca/ 

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. 

http://www.meteo.cat/
http://www.meteo.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/transit
http://transit.gencat.cat/ca/
http://www.mobilitat.net/
http://mobilitat.gencat.cat/ca/
http://www.gencat.cat/web/cat/telefon.htm
http://112.gencat.cat/ca/index.html
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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 i del 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. 

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. 

Ala 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. 
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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: 

- El vostre vehicle quedi immobilitzat per l'aigua

- Observeu que el nivell de l'aigua puja massa a la calçada

- Si teniu dificultats per obrir la porta, sortiu per les finestres ràpidament.
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 MATERIAL DIVULGATIU 
DÍPTIC CONSELLS DAVANT LES INUNDACIONS6 

 

 
6 https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/aiguats_i_inundacions/ 
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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 A L’AIRE LLIURE:

- Aneu amb compte en practicar esports a l’aire lliure.
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- 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 
DÍPTIC CONSELLS DAVANT LES VENTADES7 

7 https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/ventades/ 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/ventades/
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