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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 la responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions 

amb el sistema autonòmic de protecció civil. 

Degut a que Maià de Montcal és una població que presenta un nivell alt de riscos, d’acord amb 

la planificació territorial de la Generalitat, i d’acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil de 

Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el pla de protecció civil municipal, 

del qual aquest document n’és la base.  

D’altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal s’ha realitzat seguint el 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 municipals i s’estableix el procediment per a la seva 

tramitació conjunta, d’acord amb les disposicions legals, plans d’emergència i normativa que es 

descriu a continuació: 

A nivell municipal: 

• Manual Bàsic d’actuació homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 

dia 20/10/2011. 

• Manual d’actuació per a nevades homologat per la Comissió de Protecció Civil de 

Catalunya el dia 27/07/2011. 

• Manual d’actuació per a inundacions homologat per la Comissió de Protecció Civil de 

Catalunya el dia 14/02/2008. 

• Manual d’actuació per a sismes homologat per la Comissió de Protecció Civil de 

Catalunya el dia 20/10/2011. 

• Manual d’actuació per accidents en el transport de matèries perilloses homologat per 

la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 20/10/2011. 

• Manual d’actuació per a incendis homologat per la Comissió de Protecció Civil de 

Catalunya el 14/02/2008. 

• El municipi NO disposa de Comissió de Protecció Civil municipal. 

• El municipi NO ha nomenat un Tècnic/a de Protecció Civil municipal. 

• El municipi de Maià de Montcal constitueix l’Associació de Defensa Forestal (ADF) de 

Montcal inscrita en el registre del Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de 

Catalunya amb número de registre 204. Actualment amb tasques de prevenció. 

• El municipi NO disposa d’Associació de voluntaris municipals de protecció civil. 

• Pla de prevenció d’incendis forestals de la comarca de la Garrotxa aprovat el dia 

08/03/2012. 

A nivell autonòmic: 

• Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s’aprova el pla de protecció civil de Catalunya 

(PROCICAT). 
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• 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).  

• 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’emergències exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT). 

• Acord GOV/132/2014, de 30 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 

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 d’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). 

• 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. 
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1.2 Dades generals del municipi 

1.2.1 Identificació del municipi 

NOM MUNICIPI Maià de Montcal 

COMARCA La Garrotxa 

PROVÍNCIA Girona  

SUPERFÍCIE TOTAL 17,3 km2 

 

Nom 
POBLACIÓ (persones) DENSITAT POBLACIÓ 

(pers/km2) 

Bruguers disseminat 94 5,43 

Les Carreres disseminat 60 3,47 

Dosquers 23 1,33 

Jonqueres disseminat 37 2,14 

Llorenç disseminat 22 1,27 

Maià de Montcal 172 9,94 

El Pla de Baix disseminat 18 1,04 

La Riera 25 1,45 

Usall disseminat 6 0,35 

Vila-rodona disseminat 6 0,35 

Total 463 26,76 

 

1.2.2 Situació geogràfica 

Limita amb els municipis següents: 

MUNICIPI 
TELÈFON 

AJUNTAMENT 
TELÈFON 

Mòbil de l’alcalde/ssa 

UBICACIÓ 
(Respecte Maià de 

Montcal) 

Beuda 972 59 05 34 Bernat Sanz i 
Fernàndez 

N i O 

Sant Ferriol 972 59 09 51 Albert Fàbrega i 
Sánchez 

S-O 

Cabanelles 972 56 51 61 Martí Espigulé 
Vallmajó 

E 

Crespià 972 59 70 65 Francesc Xavier Quer i 
Bosch 

E 

Esponellà 972 59 78 00 David Juan Garganta S 

Serinyà 972 59 31 28 Josep Antoni Ramon S 
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SUPERFÍCIES 

SUPERFÍCIE TOTAL 17,30 km2 

SUPERFÍCIE URBANA 2,78 km2 

SUPERFÍCIE FORESTAL 6,82 km2 

SUPERFÍCIE AGRÍCOLA 7,70 km2 

 

1.2.3 Dades de població 

POBLACIÓ 

POBLACIÓ TOTAL 463 habitants  

 

1.2.4 Infraestructures de comunicació 

CARRETERES 

CARRETERA/AUTOPISTA TITULARITAT PUNTS 
QUILOMÈTRICS 
(FRONTERERS) 

PONTS I TÚNELS 

GIV-5235 de la N-260 fins 
al trencant de La Carrera 

Diputació de Girona 0 2 
- 

GIV-5235 del trencant de 
La Carrera fins al nucli de 
Maià 

Municipal  0 2 
- 

A-26 que uneix Figueres 
amb Olot 

Estatal  55,5 60,7 
- 

 

CAMINS 

NOM CAMÍ PRIMARI  
(>5 m) 

SECUNDARI  
(entre 3 i 5 m) 

ASFALTAT 
(SI/NO) 

Camí de Dosquers a Can Vila-rodona   NO 

Camí de Can vila-rodona  X SI 

Camí de Dosquers  X SI 

Camí de Maià de Montcal a Can Tasi  X SI 



DUPROCIM de Maià de Montcal                                                                                               Gener 2021 

Pàgina 7 de 82 

 

Camí de Maià de Montcal a Beuda X  SI 

Camí de les Carreres  X NO 

Camí de Pocafarina X  SI 

Camí de Maià a Lligordà   X NO 
Segons el Pla INFOCAT: 
Camins primaris: camins que tenen una amplada mínim de 6 m i que permeten el pas creuat de vehicles de tipus 
bomba rural pesada (BRP). 
Camins secundaris: camins i pistes forestals entre 3 i 5 m d’amplada amb sobre-amples disposats cada 100-150 m 
que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP). 
Camins terciaris: camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de camions tipus BRP i que tampoc 
disposen de sobre-amples cada 100-150 metres. 

1.2.5 Serveis bàsics 

XARXA ELÈCTRICA 

LÍNIA ELÈCTRICA TENSIÓ COMPANYIA AFECTA LA MASSA 
FORESTAL? (S/N) 

Xarxa elèctrica Mitja Agrienergia Sí 

Transformadors elèctrics - 5 Fecsa Endesa 
2 Agrienergia 

Sí 

 

XARXA ABASTAMENT AIGUA POTABLE 

AIGUA POTABLE COMPANYIA DESCRIPCIÓ 

Municipi 
PRODAISA 

 

Captacions: 
Font de Can Posades, al TM de Maià de Montcal (Feixes 
d’en Tries). 
Pou situat junt a la piscina municipal 
Dipòsits de distribució: 
Dipòsit municipal on es tracta l’aigua procedent de la 
font. (Camí de Maià). 

 

1.2.6 Climatologia 

VALORS DE TEMPERATURA MITJANS MENSUALS DELS DARRERS ANYS (ºC) 

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

2019 4.3 12.7 11.1 12.2 15.2 21.7 25.3 24.5 20.0 16.4 8.6 8.0 

2020 6.2 10.0 10.4 13.6 19.0 19.5 24.0 24.0 19.1 13.4 10.1 4.7 

 

VALORS MENSUALS DE PRECIPITACIONS DEL DARRERS ANYS (mm) 

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

2019 1.8 0.0 4.6 92.2 71.6 20.8 57.1 13.7 86.4 127.3 44.5 53.8 

2020 286.4 9.7 70.4 137.7 43.2 169.2 55.6 88.9 73.7 72.9 131.8 16.3 

 

VENTS DOMINANTS  E 
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1.2.7 Orografia i hidrologia  

OROGRAFIA 

ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES 329 m 

ALTITUD MÍNIMA AMB POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES 200 m 

ALTITUD DEL NUCLI URBÀ 200 m 

 

HIDROLOGIA 

RIUS Riu Fluvià 

RIERES Riera de Maià 
Riera Pudosa 
Riera de Segueró  

TORRENTS - 
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1.3 Organització municipal de protecció civil 

1.3.1 Estructura, funcions i responsabilitats 

L’organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a 

terme la protecció civil del municipi, amb l’objectiu de fer front a les emergències que puguin 

sorgir dins del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i el medi ambient.  

L’estructura de l’organització municipal de protecció civil té com a punt més elevat de 

responsabilitat l’alcalde, que és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal i, com a base de 

l’organització, si s’escau, 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 el cas del municipi de Maià de Montcal, a continuació es dona a conèixer les diferents figures 

dins de l’organització municipal de protecció civil tot explicant les seves funcions i 

responsabilitats. 

L’organigrama municipal de Maià de Montcal en emergències segueix el següent patró: 

Les funcions i responsabilitats del municipi i de les figures són les següents: 

Centre Receptor d’Alarmes (CRA): 

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

Al no disposar de policia local ni de serveis operatius les 24 hores dels 365 dies de l’any, es 

considera CRA el mòbil de l’Alcalde del municipi o en cas de no estar operatiu, el del seu 

substitut.  

Comitè d’emergències: 

o Alcalde 

o Consell Assessor 

o Gabinet d’informació municipal (mòbil de l’Alcalde) 

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent: 

 

Centre receptor 

d’Alarmes (CRA) 
Gabinet d’informació 

Director del Pla i responsable de l’emergència 

Alcalde 

Cap del Grup Local Logístic i 

d’Acollida 

Cap del Grup Local d’Ordre 

i Avisos a la població Consell assessor 

Grup Local Logístic i 

d’Acollida 

Grup Local d’Ordre i Avisos 

a la població Comitè 

d’emergència 
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L’Alcalde (Director del Pla) 

L’alcalde del municipi és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal i, per tant, el director del 

Pla municipal de protecció civil de Maià de Montcal o responsable municipal de l’emergència. 

Pot delegar les seves funcions de direcció del Pla al tinent d’alcalde (o a altres regidor/es, si en 

manquen). 

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

civil municipal. 

Funcions de l’alcalde: 

- Analitzar i valorar la situació 

- Informar-ne al director del Pla Especial de la Generalitat per mitjà del CECAT i coordinar-

se amb el director del Pla Especial de la Generalitat. 

- Declarar la pre-alerta, l’activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal. 

Informar-ne al director del Pla Especial de la Generalitat per mitjà del CECAT . 

- Convocar el Comitè Municipal d’Emergències.  

- Constituir i exercir la direcció del CECOPAL. 

- Informar i coordinar-se amb el director del Pla Especial de la Generalitat. 

- Analitzar i valorar la situació. 

- Si fos el cas, donar l’ordre de preparar i prendre totes les mesures preventives 

necessàries, previstes a nivell municipal, per minimitzar els danys previsibles.  

- Donar l’ordre de divulga els consells d’autoprotecció davant del risc. 

- Avaluar i determinar els elements vulnerables, i posar-ho en coneixement de director 

del Pla Especial de la Generalitat. Si és convenient, haurà de propiciar l’activació dels 

diversos PAU que ho requereixin.  

- Decidir en tot moment, amb el Comitè Municipal d’Emergències, les actuació més 

adients per fer front a l’emergència dins del seu marge de responsabilitat i aplicar les 

mesures de protecció a la població (avisos, acollida i suport), al béns i al medi ambient.  

- Assegurar l’execució de la part de les funcions que el municipi assumeixi i vetllar per la 

correcta execució d’aquestes funcions.  

- Ordenar la incorporació als grups d’actuació del Pla Especial de la Generalitat dels 

mitjans i recursos municipals disponibles per garantir la protecció i la seguretat de la 

població.  

- Decretar, si s’escau, mobilitzacions i expropiació temporal. 

- Assegurar el manteniment i l’operativitat del Pla de protecció civil municipal. 

- D’altres, en funció del risc. 

Consell Assessor 

El Consell Assessor té per funcions: 

- Assessorar el director del pla, l’alcalde. 

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

de l’alcalde als seus respectius col·laboradors. 

- Altres funcions específiques per a cada risc corresponent.  

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 
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- El/La coordinador/a municipal de l’emergència: és el responsables de coordinar les 

tasques de tots els caps de grups actuants. A Maià de Montcal aquest càrrec l’assumeix 

l’alcalde. 

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

tècnics implicats en la gestió 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 de la ciutadania a la zona de risc. 

- Controlar els accessos a la zona de risc. 

- Realitzar la vigilància viària a la zona d’emergència, efectuant el control del trànsit 

d’accés dels components dels grups d’emergència.  

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

Grup Local Logístic i d’Acollida 

Les funcions de logística i acollida 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 ocasional. 

- Específiques per al risc de nevades i allaus: 

o Coordinar les tasques de neteja de la xarxa viària establint prioritats d’actuació 

per tal de minimitzar les situacions de risc i que els Grups d’Actuació puguin 

complir les seves missions. 

o Preveure el material necessari per minimitzar les conseqüències de 

l’emergència (fundents, maquinària, material lleuger i pesant de treball, 

transport,...). 

o Donar suport tècnic al personal dels vehicles desviats als aparcaments. 

o Donar suport al grup sanitari en el transport de persones que necessiten atenció 

sanitària (per exemple: persones que han d’anar a l’hospital a fer diàlisi). 

Coordinador municipal de l’emergència 

És la figura que fa de vincle amb els diferents grups actuants en l’emergència, essent el màxim 

responsable del Consell Assessor. És el responsable de comunicar amb els diferents grups 

d’emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst, amb una disponibilitat de 

24 hores al dia.  

Les seves funcions són: 
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- Coordinar l’emergència 

- Comunicar amb tots els grups d’emergència municipal. 

- Rebre comunicacions del CRA. 

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

grups d’emergència.  

Representant municipal al CECAT 

És el responsable de traslladar-se al CECAT, en cas que aquest ho requereixi, per tal de donar 

informació a Protecció Civil, d’una forma directa i conjunta, de tot el que pugui ser necessari per 

a la resolució de l’emergència. 

Gabinet d’Informació Municipal 

A Maià de Montcal aquesta figura recau en l’alcalde que serà la persona que estarà al corrent 

de la informació actualitzada i real de la situació de l’emergència al seu municipi. 

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. 

Pel que fa als càrrecs de l’Ajuntament que compleixen aquestes funcions: 

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

CÀRREC OPERATIU CÀRREC HABITUAL NÚMERO DE FITXA 
D’ACTUACIÓ 

Centre receptor d’Alarmes Joan Gainza Agustí 
(Alcalde) 

1 

Responsable de l’emergència 
municipal 

Joan Gainza Agustí 
(Alcalde) 

1 

Representant municipal al CECAT Joan Gainza Agustí 
(Alcalde) 

2 

Cap del Grup local logístic i 
d’acollida 

Carme Alzina Rubert 
(Regidor) 

3 

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

Josep Alabert Rigall 
(Regidor) 

4 
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1.3.2 Centres de coordinació 

 

Centre de recepció d’alarmes (CRA) 

Al no existir un centre que pugui estar operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l’any aquestes 

funcions seran dutes a terme per l’alcalde o persona en qui delegui. 

Funcions: 

- Notificar qualsevol alarma al 112 i al CECAT. 

- Rebre la notificació de l’alarma i transmetre-la. 

- Valorar, segons els protocols establerts, la importància de l’alarma. 

- Posar en marxa els 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. 

Centres de Coordinació Operativa Local (CECOPAL) 

Lloc Ajuntament de Maià de Montcal 

Adreça Nostra Senyora del Mont, 12 

Telèfon 972 59 10 51 

Correu electrònic ajuntament@maia.cat 

Recursos Xarxa telefònica i d’Internet 

Altres comunicacions Xarxa RESCAT  

Funcions: 

- És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel director 

del Pla. Des d’aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis 

relacionats amb el Pla. 

- Mantenir contacte directe i continu amb el Centre de Coordinació Operativa de 

Catalunya. 

- Notificar als grups operatius i al CECAT l’activació i la desactivació del Pla de protecció 

civil municipal.  

- Facilitar, si s’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. 

 

 

mailto:ajuntament@maia.cat
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1.4 Programa i procediment d’implantació, simulacres, manteniment, 

revisió i actualització 

1.4.1 Programa d’implantació del Pla 

 

IMPLANTACIÓ DEL PLA 

DATA TIPUS RISC/OS ADREÇAT A 

2021 

Sessió informativa: 
Generalitats del DUPROCIM 
Riscos que afecten al municipi 
Fitxes d’actuació 

General Organigrama municipal  
de l’emergència  

Simulacre de despatx: 
Comprovació localització dels responsables 
Comprovació del funcionament dels recursos 

General Organigrama municipal  
de l’emergència  

2022 

DUPROCIM 
Risc d’incendi forestal 
Fitxes d’actuació  

Incendis 
forestals 

Organigrama municipal  
de l’emergència  

Simulacre de despatx Incendis 
forestals 

Organigrama municipal  
de l’emergència  

2023 

DUPROCIM 
Risc de nevada 
Fitxes d’actuació 

Nevada Organigrama municipal  
de l’emergència  

Simulacre de despatx Nevada Organigrama municipal  
de l’emergència  

2024 

Sessió informativa: 
Generalitats del DUPROCIM 
Riscos que afecten al municipi 
Fitxes d’actuació 

Inundacions Organigrama municipal  
de l’emergència  

Simulacre de despatx Inundacions Organigrama municipal  
de l’emergència  

 

1.4.2 Manteniment del pla 

MANTENIMENT DEL PLA 

Data homologació: 2011 

Data d’homologació de l’última revisió: 2011 

Data de l’última actualització: 2011 

Data de la propera revisió: 2024 

1.4.3 Programa d’exercicis i simulacres 

D’acord amb la normativa s’ha de realitzar un simulacre cada any de protecció civil. Així, es 

preveu la realització de simulacres de despatx en funció de cada risc present al municipi 

començant per un genèric de localització dels responsables i un per cada risc real del municipi 

fins al 2023. 

PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

EXERCICI Nº1/2/3/4: Veure taula d’implantació del Pla (1.4.1.) 

DATA: A concretar HORA: A concretar  

ESCENARI : 

Ajuntament de XXXX 

ZONA INVOLUCRADA: 

Municipi 

CARACTERÍSTIQUES: 
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Any 2021: Emergència al municipi. Cal comprovar la facilitat de localització de l’alcalde i els diferents 
regidors amb responsabilitat en la protecció civil municipal. Calcular el temps de resposta dels 
mateixos. 
Comprovar la disponibilitat dels recursos municipals. 
Any 2022 / 2023 / 2024: Emergència al municipi. Simulacres de despatx per a la gestió de diferents 
riscos.  

VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D’EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT: 

D’acord amb la normativa  

AVALUACIÓ 

Pendent de realització dels simulacres  
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1.5 Bases per al pla de recuperació previst a l’article 31 de la Llei 4/1997 
1. Recopilació de fons d’informació dels danys produïts: 

- Tècnics municipals, si s’escau. 

- Brigada d’obres, si s’escau. 

- Agents de Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil. 

- Bombers. 

- Serveis d’enllumenat, de clavegueram,... del municipi. 

- Companyies d’aigua, del gas, d’electricitat i de telèfons. 

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

transports,... 

- Carreteres. 

- Indústries, comerços,... del municipi. 

- Particulars. 

- Serveis sanitaris. 

- Altres que el municipi consideri oportú. 

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

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

- Descripció de: 

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

o Els tipus de danys que s’han produït. 

o Causes que han produït els danys. 

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

recuperar la normalitat): 

És responsabilitat de l’Ajuntament l’adopció immediata de les mesures següents: 
- Notificació a les companyies de gas, electricitat, telèfons, llum, carreteres, mitjans de 

transport de les avaries, talls de subministrament, dels danys que s’han produït. 
- Acollida de la població. 
- Proveïment de recursos a la població. 
- Desenrunament i neteja.  
- Recerca de mitjans i recursos. 
- Control d’aqüífers. 

Proposta de reconstrucció o reparació dels danys: 
- Descripció de les obres, reparacions... a realitzar per recuperar o reparar els danys (la 

proposta es pot realitzar per evitar la repetició dels danys). 
- Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat). 
- Designació de responsables.  
- Definició de terminis. 

 

Cal saber si la zona s’ha declarat o no zona d’actuació especial (o catastròfica). En aquest cas les 

ajudes vindran de l’Estat, el qual aprova un Reial Decret llei (primer l’aprova el Consell de 

Ministres i posteriorment el validen les Corts), per establir de forma concreta i per 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 dona l’Estat, pot haver-hi ajudes de les comunitats autònomes, 

la Unió Europea, les diputacions,... En aquest cas, cal tenir en compte que aquestes ajudes són 

incompatibles amb les que pugui donar l’Estat. 
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Cal destacar que queden excloses les ajudes de els diferents administracions als danys produïts 

en béns assegurats, ja que existeix el Consorci de Compensació d’Assegurances, entitat 

autònoma de caràcter públic que actua com a reasseguradora de les companyies privades en 

cas que es produeixin catàstrofes. 
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2 DOCUMENT 2. ANÀLISI DE RISC 

2.1 Risc territorial  
RISC TERRITORIAL 

 Classificació del risc al municipi 
segons PROCICAT 

AVALUACIÓ 
(obligat o recomanat) 

Emergències associades 
a malalties 
transmissibles 
emergents amb 
potencial alt risc 

Pla territorial d’actuació del PROCICAT 
per malalties emergents 

Risc ALT 

Planificació local: Es considera un risc 
important. 

Pla territorial – Pla d’actuació 
del PROCICAT per malalties 
emergents 

Perill : Alt  

Vulnerabilitat : Alta  

2.2 Riscos especials  
 

RISCOS ESPECIALS 

 Classificació del risc al municipi segons el Pla 
Especial de la Generalitat 

AVALUACIÓ 
(obligat o recomanat) 

Risc d’incendi 
forestal 
(INFOCAT): 

Pla especial de la Generalitat (INFOCAT) 
Risc ALT 
 
La massa forestal present al nord-est i nord-oest del 
municipi que presenta continuïtat amb els municipis 
veïns i amb el massís de l’Alta Garrotxa pot ser una 
entrada d’incendis al municipi.  

Perill Alt 
Vulnerabilitat Mitjana 
 
PPI de la comarca de la 
Garrotxa 
PPI de l’ADF de Maià de 
Montcal 

Risc 
d’inundacions 
(INUNCAT) 

Pla especial de la Generalitat (INUNCAT) 
Risc MITJÀ 
 
La presència de rieres al municipi pot originar 
problemes de mobilitat i connectivitat entre els 
diferents nuclis de població i les masies aïllades.  

Perill Mitjà 
 
Riu Fluvià  
Riera de Maià 
Riera Pudosa 
Riera de Segueró  

Risc per 
nevades 
(NEUCAT) 

Pla especial de la Generalitat (NEUCAT) 
Risc MODERAT 
 

L’anàlisi de risc del NEUCAT posa de manifest que 
pot nevar a qualsevol punt de Catalunya, però a 
l’hora de seleccionar els municipis que han 
d’incloure aquest risc en el seu manual de protecció 
civil municipal, el NEUCAT considera que el factor 
més important és la vulnerabilitat de la mobilitat. Es 
considera aquest risc a Maià de Montcal degut a la 
presència de diferents nuclis de població.   

Perill Moderat  

Risc sísmic 
(SISMICAT) 

Pla especial de la Generalitat (SISMICAT) 
Risc ALT 

Intensitat màxima prevista en un període de retorn 
de 500 anys a Sant Jaume de Llierca és de VII-VII. 
Aquesta intensitat equival a una magnitud de 5,6-
5,8 a l’escala Richter: 

- Es fa difícil mantenir-se dret 

- El sisme és sentit pels conductors de vehicles 

- Els llums oscil·len amb força 

Intensitat VII-VIII 

Superació del llindar 
d’intensitat 
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- Les construccions precàries pateixen danys 
greus i algunes la destrucció 

- Moltes construccions de maons pateixen 
danys moderats i algunes de formigó o amb 
estructura metàl·lica experimenten danys 

- Sonen les campanes grans 

La pintura salta de les parets 

Risc per 
ventades 
(VENTCAT) 

Pla especial de la Generalitat (VENTCAT) 

Risc ALT 

Superació del llindar establert de dies de ratxes de 
vent superiors a 20 m/s de més de 10 dies l’any. Per 
tant, obligació de contemplar els risc de ventades 
fortes al municipi. 

Dies de superació del llindar 
de ratxes superiors a 20m/s: 
18 dies/any 
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2.2.1 INFOCAT: Emergències per risc d’incendi forestal 

 

Incendis forestals esdevinguts al municipi: 

Sector afectat Causa Any Superfície cremada 

Cal Cucut Negligència 2007 0.03 ha 

Els Bruguers Negligència 2012 0.032 ha 

Santa Magdalena Causes naturals 2015 0.01 ha 

3 incendis forestals 
0.72 Ha 

 

Massa forestal (Situació i límits): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector/s de 
massa forestal 

Situació geogràfica 
(respecte al nucli urbà) 

Característiques 

Nord-est Nord-est Bosc mixt de pins i alzines amb combustible fi en forma 
d’arbusts  Nord-oest  Nord-oest  

2.2.1.1 Dades específiques per a incendis forestals  

 

- Camins primaris 

Són aquells camins que tenen una amplada mínima de 5 metres i que permeten el pas creuat de 

dos camions de tipus BRP. 

Nom / Núm. identificació Origen – Destí Sector 

Camí de Maià a Beuda / 19CRBU004 De Maià de Montcal a Beuda N-O 

Camí de Maià a Lligordà per can Hospital De Maià de Montcal a Lligordà  O 
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- Camins secundaris 

Són aquells camins i pistes forestals que tenen una amplada entre 3 i 5 metres amb sobre-

amples disposats cada 100-150 metres que permeten el pas creuats de vehicles tipus BRP. 

Nom / Núm. identificació Origen – Destí Sector 

Camí de Maià de Dosquers Accés al nucli de Dosquers de la 
carretera principal  

S  

Camí de Can Frigola Accés a la zona de can Frigola des 
del nucli 

E 

 

- Camins terciaris  

Són aquells camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de dos camions de tipus BRP 

i que tampoc no disposen de sobreamples cada 100-150 metres. No es consideren part de la 

xarxa bàsica de caminis per incendis forestals del Pla Especial de la Generalitat perquè afegeixen 

complexitat operativa. Són bàsicament camins d’accés a masos i per aquests motius NO ES 

CONSIDEREN en aquesta planificació.  

Nom / Núm. identificació Origen – Destí Sector 

Camí ramader de Beuda a Crespià Antic camí amb origen a Beuda 
direcció Crespià 

S 

Camí de can Traver a Lligordà Comunicació amb el municipi veí 
de Beuda 

S-O 

 

- Hidrant 

Veure el llistat complert d’hidrants del municipi al punt 6.3.2. del present document. 
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2.2.2 INUNCAT: Emergències per risc d’inundacions 

 

Riu / Riera / Torrent / Canal 

Nom Característiques 

Riu 
Riu Fluvià 

  

Riera 
Riera de Maià 
Riera Pudosa 
Riera de Segueró  

Totes aquestes rieres presenten possibilitat de desbordament i 
d’inundacions en cas de pluges fortes i afecten a masies habitades i 
infraestructures de comunicació provocant l’aïllament d’aquestes.  

Torrents   

 

Infraestructures associades destacables: ponts, rescloses, embassaments, guals, basses 

CURS D’AIGUA QUE AFECTA CODI 
plànols 

NOM 

Rec de la Déu d’en Coromines 6 Càmping Masia Coromines 

Riera de Maià 3 Passallís de Can Llebre 

Riera de Segueró 7 Passallís de can Mas Ferrer 

Riera de Segueró 2 Passallís de Can Patai 

Riera de Segueró 4 Passallís de Can Pou 

Rec de la Déu d’en Coromines 1 Passallís de la riera de Can Coromines 

Riera de Maià  5 Passallís de la riera de Dosquers  
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2.2.3 NEUCAT: Emergències per risc de nevades 

Emergències relacionades amb el risc de nevades esdevingudes al municipi: 

Danys 

Les nevades esdevingudes al municipi de Maià de Montcal no han originat grans danys però sí que han 
tingut petites afectacions viàries amb requeriments de neteja viària i de sal.  

 

2.2.3.1 Dades específiques per nevades: 

- Punts d’emmagatzematge i subministrament de fundents 

Ubicació punt d’emmagatzematge Responsable / Companyia Localització - Telèfon 

Magatzem de la brigada Agutzil  653 82 84 04 

 

- Empreses subministradores de fundents 

Companyia Localització - Telèfon 

IBERPOTASH Súria 
93 868 28 03 extensió número 1067 

Montse Cortés 

Tot Sal, 55 SL Riudellots de la Selva 
972 47 81 49 

Consell Comarcal de la Garrotxa 
EN CAS d’URGÈNCIA 

Planta de compostatge de la Garrotxa 
SIGMA 972 27 48 71 

 

- Maquinària per treure neu i/o desenrunar 

Maquinària de què disposa el municipi per netejar els vials i treure neu, terra i roques, runa,... 

Descripció maquinària Titular Ubicació Dades de contacte 

Veure 6.3.3. Mitjans particulars del catàleg de mitjans i recursos 
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2.2.4 SISMICAT: Emergències per risc sísmic 

El Pla SISMICAT considera que el municipi de Maià de Montcal ha de considerar el risc de sismes 

en la seva planificació d’emergències municipal ja que té una intensitat sísmica màxima igual o 

superior a VII-VIII en un període de 500 anys. 

Aquesta intensitat equival a una magnitud de 5,0-5,5 de l’escala de Richter i en cas de produir-

se un sisme d’aquesta magnitud: 

▪ Es fa difícil mantenir-se dret, 

▪ El sisme és sentit pels conductors de vehicles, 

▪ Els llums oscil·len força, 

▪ Les construccions precàries pateixen danys greus i algunes destrucció, 

▪ Moltes construccions de maons pateixen danys moderats i algunes de formigó o amb 

estructura metàl·lica experimenten danys lleugers, 

▪ Sonen les campanes grans, 

▪ La pintura salta de les parets. 

També, segons el Pla SISMICAT, al municipi de Maià de Montcal li correspon intensitat de VII-

VIII segons el mapa de zones sísmiques considerant l’efecte del sòl. 

Cal recordar que a la comarca de la Garrotxa els sismes poden venir derivats d’una possible 

activitat volcànica. 

Sismes registrats que han afectat al municipi: 

Descripció Any Danys 

Sisme amb intensitat epicentral de IX, que 
equival a 7,0-8,0 a l’escala de Richter 

1427 Destrucció de 200 cases a Olot, les muralles 
i edificis eclesiàstics 

Es desconeixen les dades 1433 Es desconeixen les dades 

Sismes amb intensitat epicentral de II, que 
equival a <2,5 a l’escala de Richter 

1906 Es desconeixen les dades 

Sismes amb intensitat epicentral de VI, que 
equival a 4,0-5,0 a l’escala de Richter 

1912 Es desconeixen les dades 

Es desconeixen 1995 Es desconeixen les dades 

Sisme amb intensitat epicentral de II, que 
equival a <2,5 a l’escala de Richter 

2000 Sacsejada perceptible només per algunes 
persones en repòs sobre pisos alts 

 

- Maquinària per desenrunar 

Maquinària de què disposa el municipi per netejar els vials i treure terra i roques, runa,... 

Descripció maquinària Titular Ubicació Dades de contacte 

Veure 6.3.3. Mitjans particulars del catàleg de mitjans i recursos 

 

  



DUPROCIM de Maià de Montcal                                                                                               Gener 2021 

Pàgina 25 de 82 

 

2.2.5 VENTCAT: Emergències per risc de vent 

 

Tal i com s’explica al Pla VENTCAT de la Generalitat de Catalunya, el municipi de Maià de Montcal 

està obligat a contemplar el risc de ventades al seu DUPRICM ja que superen la ratxa màxima 

de 20 m/s més de 10 dies a l’any. Maià de Montcal la supera en 18 dies l’any. 

Les afectacions que es donen més sovint en el cas de ventades són: 

1. Afectacions als serveis bàsics: electricitat i per efecte dòmino aigua i telefonia. Caigudes 

d’arbres a la xarxa viària amb afectació a la mobilitat. 

2. Afectacions a edificacions i mobiliari urbà: despreniment de façanes o caiguda 

d’objectes dels balcons o  finestres o teulats (testos, persianes, pèrgoles, para-sols,...) 

amb conseqüències de persones ferides o en el pitjor dels casos mortes. 
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3 DOCUMENT 3: VULNERABILITAT MUNICIPAL 

3.1 Àrees o sectors d’afectació i elements vulnerables per a cada risc 

3.1.1 Risc territorial  

3.1.1.1 Emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial 

alt risc  

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

Sector ÚNIC Municipi L’afectació en cas de malaltia transmissible emergents amb 
potencial alt risc serà variable i imprevisible en funció de 
les característiques de la malaltia ja que varien les 
possibles afectacions a la població.   

 

3.1.2 Riscos especials 

3.1.2.1 INFOCAT: Emergències per risc d’incendi forestal 

VULNERABILITAT MUNICIPAL Incendis forestals: SECTORS DE RISC 

Sector de risc Ubicació Descripció 

Nord-est Nord-est Bosc mixt de pins i alzines amb combustible fi en forma d’arbusts  

Nord-oest  Nord-oest  

 

La llista completa d’elements vulnerables amb la geolocalització, l’adreça, el telèfon i altra 

informació associada es troben al punt 6.2.2 Elements vulnerables al documents 6 del present 

DUPROCIM de Maià de Montcal. 

VULNERABILITAT MUNICIPAL Incedis forestals: ELEMENTS VULNERABLES 

TIPOLOGIA 

Veure 6.2.2 Elements 
vulnerables del present 

DUPROCIM 

Càmping i allotjaments turístics i restaurants propers o dins de la 
massa forestal 

Masies habitades a menys de 500 m de la massa forestal 

Ubicacions turístiques amb alta afluència 

Xarxa elèctrica 

Xarxa de telecomunicacions 

Xarxa viària 

 

VULNERABILITAT MUNICIPAL Incendis forestals: ACTES EN L’ÀREA DE RISC 

Nom de l’acte Data Aforament Descripció  

Aplec de Santa Magdalena Primer cap de setmana de juny 150  Aplec amb ballada de 
sardanes  
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3.1.2.2 INUNCAT: Emergències per risc d’inundacions 

El mapa de Protecció Civil de Catalunya, indica la presència de zones inundables que són 

bàsicament el riu Fluvià que discorre per la zona sud del municipi tal com es pot veure al mapa 

adjunt. 

 

Cal tenir en compte que a més el municipi de Maià de Montcal té un gran nombre de rieres i 

torrents que poden ocasionar riscos per a la població quan hi ha grans acumulacions de 

precipitació.  

VULNERABILITAT MUNICIPAL Inundacions: SECTORS DE RISC 

Sector de risc Descripció Categories d’elements 
vulnerables presents al 

sector 

Rec de la Déu d’en 
Coromines 

Zona inundable que pot afectar a les persones 
ocupants del càmping 

Càmping  

 

La llista completa d’elements vulnerables amb la geolocalització, l’adreça, el telèfon i altra 

informació associada es troben al punt 6.2.2 Elements vulnerables al documents 6 del present 

DUPROCIM de Maià de Montcal. 

VULNERABILITAT MUNICIPAL Incedis forestals: ELEMENTS VULNERABLES 

TIPOLOGIA Veure 6.2.2 Elements 
vulnerables del present 

DUPROCIM 
Càmping 

Masies habitades amb passallís d’accés 
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Ubicacions turístiques amb alta afluència 

Xarxa elèctrica 

Xarxa de telecomunicacions 

Xarxa viària 

Punts d’aigua a revisar en cas de pluges intenses: 
- Passallís de Can Llebre 

- Passallís de Can Mas Ferrer 
- Passallís de Can Patai 
- Passallís de Can Pou 

- Passallís de la riera de Can Coromines 
- Passallís de la riera de Dosquers 

 

VULNERABILITAT MUNICIPAL Inundacions: ACTES EN L’ÀREA DE RISC 

Nom de l’acte Localització i descripció Data 

En cas de previsió meteorològica adversa s’anul·larà l’acte 

 

VULNERABILITAT MUNICIPAL Inundacions: PUNTS D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIA 
(Punts d’actuació prioritària al municipi d’acord amb el Mapa de Protecció Civil de Catalunya) 

 Curs d’aigua que l’afecta CODI 
plànols 

Nom 

 
Rec de la Déu d’en Coromines 6 Càmping Masia Coromines 

 
Riera de Maià 3 Passallís de Can Llebre 

 
Riera de Segueró 7 Passallís de can Mas Ferrer 

 
Riera de Segueró 2 Passallís de Can Patai 

 
Riera de Segueró 4 Passallís de Can Pou 

 
Rec de la Déu d’en Coromines 1 Passallís de la riera de Can Coromines 

 
Riera de Maià 5 Passallís de la riera de Dosquers 
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3.1.2.3 NEUCAT: Emergències per risc de nevades 

L’anàlisi de risc del NEUCAT posa de manifest que pot nevar a qualsevol punt de Catalunya, però 

a l’hora de seleccionar els municipis que hauran d’incloure aquest risc en el seu pla municipal, 

el NEUCAT ha considerat que el factor més important és la vulnerabilitat de la mobilitat i s’ha 

contemplat el nombre d’habitants i l’alçada del municipi (punts de concentració d’habitants) 

com a elements definitius.  

La llista completa d’elements vulnerables amb la geolocalització, l’adreça, el telèfon i altra 

informació associada es troben al punt 6.2.2 Elements vulnerables al documents 6 del present 

DUPROCIM de Maià de Montcal. 

VULNERABILITAT MUNICIPAL Nevades: ELEMENTS VULNERABLES 

TIPOLOGIA 

Veure 6.2.2 Elements 
vulnerables del present 

DUPROCIM 

Casa de colònies, càmping i allotjaments turístics i restaurants  

Masies habitades 

Ubicacions turístiques amb alta afluència 

Xarxa elèctrica 

Xarxa de telecomunicacions 

Xarxa viària 

 

VULNERABILITAT MUNICIPAL Nevades: NUCLIS DE POBLACIÓ VULNERABLES 

Nuclis que poden quedar aïllats Descripció 

Bruguers  Veïnat disseminat amb una única via d’accés 

Dosquers  Veïnat disseminat amb una única via d’accés 

Usall Veïnat disseminat amb una única via d’accés 

Jonqueres  Veïnat disseminat amb una única via d’accés 

Sector de Can Teixidos i Ca 
l’Hospital 

Veïnat disseminat amb una única via d’accés que presenta un 
pendent important 

 

VULNERABILITAT MUNICIPAL Nevades: ELEMENTS VULNERABLES MOBILITAT 

Punt conflictiu de la xarxa viària Descripció 

Connexió entre Maià de Montcal 
amb el municipi veí de Beuda  

Carretera que uneix el nucli de Maià amb Segueró i el nucli de 
Beuda.  

 

VULNERABILITAT MUNICIPAL Nevades: SERVEIS 

SERVEIS Descripció 

Serveis de recollida de deixalles Servei extern gestionat des del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Transport escolar Servei extern gestionat des del Consell Comarcal de la Garrotxa 

Servei funerari  Tanatori Mèmora de Besalú 
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3.1.2.4 SISMICAT: Emergències sísmiques 

VULNERABILITAT MUNICIPAL Sismes: SECTORS DE RISC 

SECTOR 
DE RISC 

UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 
Categories d’elements vulnerables 

presents al sector 

Sector 
ÚNIC 

Municipi 

L’afectació en cas de sisme és 
imprevisible i general i per 

tant no es poden definir 
sectors d’actuació 

Ajuntament 
Equipaments municipals 

Consultori local 
Restaurant 

Casa de turisme rural 
Masia aïllada habitada 

Xarxa elèctrica 
Xarxa de telecomunicacions 

Xarxa viària 
Xarxa d’aigua 

 

La llista completa d’elements vulnerables amb la geolocalització, l’adreça, el telèfon i altra 

informació associada es troben al punt 6.2.2 Elements vulnerables al documents 6 del present 

DUPROCIM de Maià de Montcal. 

VULNERABILITAT MUNICIPAL Sismes: ELEMENTS VULNERABLES 

TIPOLOGIA 

Veure 6.2.2 Elements 
vulnerables del present 

DUPROCIM 

Casa de colònies, càmping i allotjaments turístics i restaurants  

Masies habitades 

Ubicacions turístiques amb alta afluència 

Xarxa elèctrica 

Xarxa de telecomunicacions 

Xarxa viària 

 

La intensitat referida al document de l’anàlisi del risc és prevista per la totalitat del municipi. 

VULNERABILITAT MUNICIPAL Sismes: PUNTS SINGULARS EFECTE DOMINÓ 

Xarxa viària 
Xarxa elèctrica 
Telecomunicacions 
Xarxa d’aigua i dipòsits abastament a la població 
Xarxa de gas en alta 
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3.1.2.5 VENTCAT: Emergències per risc de vent 

VULNERABILITAT MUNICIPAL Ventades: SECTORS DE RISC 

SECTOR 
DE RISC 

UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 
Categories d’elements vulnerables 

presents al sector 

Sector 
ÚNIC 

Municipi 

L’afectació en cas de vent al 
municipi afecta pràcticament 
a la totalitat del municipi ja 
que es canalitza per les valls 

Serveis bàsics, sobretot les 
carreteres per caiguda d’arbres que 

impedeixen el pas. Tall en el 
subministrament elèctric. 

Despreniment o desplaçament 
involuntari d’objectes i mobiliari 

urbà i privat de balcons i terrasses. 

 

La llista completa d’elements vulnerables amb la geolocalització, l’adreça, el telèfon i altra 

informació associada es troben al punt 6.2.2 Elements vulnerables al documents 6 del present 

DUPROCIM de Maià de Montcal. 

VULNERABILITAT MUNICIPAL Ventades: ELEMENTS VULNERABLES 

TIPOLOGIA 

Veure 6.2.2 Elements 
vulnerables del present 

DUPROCIM 

Casa de colònies, càmping i allotjaments turístics i restaurants  

Masies habitades 

Ubicacions turístiques amb alta afluència 

Xarxa elèctrica 

Xarxa de telecomunicacions 

Xarxa viària 

 

VULNERABILITAT MUNICIPAL Ventades: PUNTS SINGULARS EFECTE DOMINÓ 

Xarxa elèctrica per caiguda d’arbres i afectacions a les línies. 
Telecomunicacions, trencament d’antena. 
Xarxa viària per caiguda d’arbres.  
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4 DOCUMENT 4: PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC 

4.1 Procediment operatiu  

4.1.1 Criteris d’activació, nivells. 

AVÍS: 

L’avís es produeix, en general a partir d’un comunicat del CECAT, quan: 

• És previsible un fenomen que es pot produir situacions de risc per la població a llarg 

termini. 

• També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions (per exemple les 

derivades de control de preses que generen cabals superiors als habituals). 

L’avís no implica l’activació del Pla de Protecció Civil Municipal.   

PRE-ALERTA: 

La pre-alerta es produeix, en general a partir d’un comunicat del CECAT, 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 pre-alerta no implica l’activació del Pla de Protecció Civil Municipal.  

ALERTA: 

El Pla s’activa en fase d’alerta, en general a partir d’un comunicat del CECAT, 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.  

EMERGÈNCIA: 

El Pla s’activa en fase d’emergència, en general a partir d’un comunicat del CECAT, davant de 

les situacions següents: 

• S’informa de l’activació en fase d’emergència d’un Pla Especial de la Generalitat 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. 

Al Document 6 es detallen els criteris concrets per riscos concrets.  
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4.1.2 Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells 

4.1.2.1 Procediments generals 

 

Actuacions preventives en funció de la tipologia de risc:  

En època de risc, s’han de fer les següents accions preventives: 

EN GENERAL EN SITUACIÓ D’AVÍS I PRE-ALERTA: 
Per a emergències on sigui possible una previsió, abans d’activar el Pla de Protecció Civil municipal 
en alerta o emergència, el municipi pot començar a fer tota una sèrie d’actuacions preventives per 
minimitzar les possibles conseqüències dels fenòmens previstos. 

• Un seguiment de la situació (en funció del tipus d’emergències i a la probabilitat de la 
materialització del fenomen, aquest seguiment pot ser de tipus “intern” i, per tant. No sempre es 
contempla la informació a la població). 

• Els grups actuants i entitats afectades procediran a fer les actuacions preventives en els seus plans 
d’actuació, entre d’altres: vigilància i control de les zones de risc, mesures per la reducció del risc, 
preparació per a una possible evolució de l’emergència a llindars superiors (alerta o emergència). 

• Una transmissió de la informació sobre qualsevol anomalia detectada que pugui ser significativa. 
Concretament, s’informa als membres del Comitè Municipal d’Emergència, als centres de 
coordinació i als grups locals actuants, si s’escau, d’acord amb els procediments establerts. 

• Una possible convocatòria del Consell Assessor municipal, si es considera necessari. 

• Comunicar al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) que el Pla de Protecció Civil 
Municipal es troba en situació d’avís o de pre-alerta. 

• Davant de la previsió del risc, el Centre Receptor d’Alarmes trametrà els corresponents avisos 
preventiu segons els procediments establerts.  

 

Procediments d’activació, interfase amb els plans superiors 

 >> Detecció i notificació d’emergència: 

Els avisos d’emergència associada a un Pla Especial de la Generalitat que rebi l’ajuntament han 

de comunicar-se immediatament a: 

- Telèfon únic d’emergències de Catalunya (112) 

- Centre de coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)  

 >> Procediment d’activació: 

El CECAT ha d’informar el Centre Receptor d’Alarmes local (CRA) dels municipis afectats o 

potencialment afectat per l’emergència, i per a determinats riscos li enviarà informació de 

referència com el mapa de risc.  

En funció dels nivells i criteris que estableix el punt 3, l’alcalde activarà el Pla de Protecció Civil 

municipal, mitjançant el procediment establert, directament o a proposta del CECAT, o bé per 

indicació del director del Pla Especial de la Generalitat.  

La interfase entre el Pla de Protecció Civil municipal i el Pla Especial de la Generalitat queda 

definida a partir de: 

- Els avisos que el CECAT fa al municipi. El CECAT enviarà un correu electrònic o una 

traçada informant que el Pla Especial de la Generalitat està activat. 
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- La dependència de les funcions del responsable de l’emergència i del Comitè de Direcció 

tal com estan plantejades quan es produeix l’activació del Pla Especial de la Generalitat. 

Coordinació amb el director del Pla Especial de la Generalitat. 

- La configuració dels grups actuants locals establerts, adaptada a l’activació del Pla 

Especial de la Generalitat, fet que implica la integració dels grups actuants locals en els 

grups actuants del Pla Especial de la Generalitat i la coordinació amb la resta del grup.  

- La fase d’integració del Pla depèn de la corresponent fase del Pla Especial de la 

Generalitat i de la ubicació de l’emergència respecte el municipi i l’impacte que la 

situació hi pugui tenir.  

En general, en produir-se l’activació del Pla, s’ha de procedir a: 

- La constitució del Comitè d’Emergències. 

- L’avís als caps dels grups locals. Normalment s’ha de fer a través d’una trucada. 

- La constitució dels grups actuants locals. 

- La constitució del CECOPAL. 

- La informació a la població sobre l’activació del Pla de Protecció Civil municipal i les 

mesures de protecció a seguir d’acord amb les indicacions del director del Pla Especial 

de la Generalitat. 

- En cas de ser constituït el CCA, l’establiment d’un contacte permanent. 

- La mobilització dels mitjans i recursos assignats al Pla.  

- L’activació dels plans d’autoprotecció de la zona afectada.  

- Una vegada activat el Pla i constituït el Consell Assessor, el CECOPAL i els grups locals, el 

director del Pla de Protecció Civil municipal ha de mantenir contacte permanent amb el 

director del Pla Especial de la Generalitat, amb el CCA i amb els responsables dels PAU 

corresponents.  

En general, aquestes accions es concreten en cas d’alerta i emergència de la forma següent: 

 Activació en alerta: suposa l’avís al Consell Assessor de l’Emergència. A criteri de 

l’alcalde o el director del Pla Especial de la Generalitat, es pot mobilitzar el Grup Local 

d’Intervenció.  

 Activació en emergència: suposa la convocatòria del Consell Assessor de l’Emergència 

al CECOPAL i la mobilització dels grups actuants establerts en el Pla.  
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RISC BÀSIC / TERRITORIAL: actuacions preventives i operatives associades 

RISC BAIX (situació de prealerta) 

• Seguiment de la situació a partir dels comunicats del CECAT (Centre de Cooperació Operativa de 
Catalunya), la informació meteorològica (http://www.meteo.cat/prediccio/) i l’estat de la xarxa 
viària. 

• Seguiment de la situació amb el responsable de l’activitat en cas de risc per concentració de 
persones. 

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

 

SITUACIÓ D’ALERTA, EMERGÈNCIA 1 I EMERGÈNCIA 2 

• Activar el Pla de Protecció Civil municipal i comunicar-ho al CECAT. 

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

• Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar 
el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació que s’escaigui. 

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

• Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir la comunicació amb el CECAT. 

• Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

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

• Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, si s’escau. 

• Col·laborar en les evacuacions, si s’escau. 

• Habilitar punts d’informació a la població. 

• Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

• Comunicar canvis de fase d’activació del Pla de Protecció Civil municipal al CECAT i als integrants 
del Comitè d’emergències municipal.  

 

  

http://www.meteo.cat/prediccio/
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RISC D’INCENDI FORESTAL: actuacions preventives en situació de prealerta per previsió 

d’incendis forestals (perill alt) 

RISC BAIX (situació de prealerta): 
Estan pronosticats fenòmens meteorològics relativament habituals però potencialment perillosos 
per algunes activitats. Cal fer seguiment de les condicions meteorològiques.  

• Seguir atentament la informació meteorològica i els avisos que emeti el Centre de Coordinació 
Operativa de Catalunya (CECAT). 

• Establir, d’acord amb la direcció del Pla INFOCAT, els mecanismes de vigilància a les zones 
d’especial risc (urbanitzacions, zones d’esbarjo, la circulació de vehicles per zones forestals 
predeterminades, l’accés a determinats massissos forestals,...) 

• Informar a la població situada en les zones d’especial risc, si es considera adient. 

• Controlar les columnes de fum a terrenys forestals i a terrenys no forestals a menys de 500 metres 
de zones forestals. 

• Fer apagar els focs que havien estat autoritzats, excepte aquells que tenen caràcter excepcional. 

• Fer un repàs de la forma d’avis i dels punts d’acollida i d’atenció a la població. L’acollida serà 
necessària en cas d’evacuació de zones habitades del municipi. Aquesta consisteix en disposar dels 
serveis necessaris per poder acollir els evacuats, tals com: descansar, dormir, menjar, resoldre les 
seves necessitats higièniques i sanitàries i rebre la informació necessària, entre d’altres.  

• Fer un repàs de l’organització i gestió dels voluntaris municipals. En molts incendis col·laboren 
voluntaris ocasionals. Cal tenir coneixement en tot moment d’on es troben aquests voluntaris i les 
tasques que estan realitzant. 

 

RISC MITJÀ (situació d’alerta): 
Actuacions en situació d’alerta per previsió d’incendis forestals (perill alt) 

• Estar atents a la informació meteorològica i, en especial, als avisos de seguiment que fa el Centre 
de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). 

• Reforçar la vigilància a les zones d’especial risc (urbanitzacions, zones d’esbarjo,...), controlar les 
columnes de fum i la circulació de vehicles en aquestes zones. 

• Informar a la població situada en les zones d’especial risc, so es considera adient.  

• Controlar les columnes de fum a terrenys forestals i a terrenys no forestals a menys de 500 metres 
de les zones forestals. 

• Fer un repàs de la forma d’avis i dels punts d’acollida i d’atenció a la població. L’acollida serà 
necessària en cas d’evacuació de zones habitades del municipi. Aquesta consisteix en disposar dels 
serveis necessaris per poder acollir els evacuats, tals com: descansar, dormir, menjar, resoldre les 
seves necessitats higièniques i sanitàries i rebre la informació necessària, entre d’altres.  

• Fer un repàs de l’organització i gestió dels voluntaris municipals. En molts incendis col·laboren 
voluntaris ocasionals. Cal tenir coneixement en tot moment d’on es troben aquests voluntaris i les 
tasques que estan realitzant 

 

RISC ALT (situació d’alerta): 
Actuacions en situació d’alerta del municipi en cas d’incendi limitat o inicialment sense afectació a la 
població 

• Trucar al telèfon únic d’emergències 112. 

• Avisar els integrants de l’organització municipal de l’emergència per comunicar la fase d’alerta. 

• Comunicar l’activació del DUPROCIM al CECAT. 

• Col·laborar en la constitució del Centre de Comandament Avançat (CCA) i mantenir-hi contacte 
permanent des del CECOPAL per coordinar les operacions de l’emergència. 

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

• Avisar la població afectada o que es trobi en àrees on l’evolució de la situació fa previsible que 
pugui ser afectada per l’incendi forestal. 
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RISC MOLT ALT (situació d’emergència): 
Actuacions en situació d’emergència del municipi en cas d’incendi important i/o amb afectació a la 
població 

• Comunicar l’activació del DUPROCIM i les incidències significatives al CECAT. 

• Coordinar la direcció de l’emergència d’àmbit local amb la direcció del Pla INFOCAT. 

• Col·laborar en la constitució del Centre de Comandament Avançat (CCA) i mantenir-hi contacte 
permanent des del CECOPAL per coordinar les operacions de l’emergència. 

• Col·laborar en les evacuacions ordenades des del CCA, les quals han de ser executades per les 
policies locals, en cas que es disposi, amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra. 

• Donar suport a l’atenció sanitària amb el personal sanitari disponible. 

• Informar a la població de la situació de l’emergència i donar les instruccions oportunes, d’acord 
amb la Direcció del Pla INFOCAT, a través dels mitjans de comunicació local. 

• Controlar i coordinar les tasques dels voluntaris del municipi i dels voluntaris ocasionals. 

• Facilitar l’acolliment de les persones afectades en els espais previstos. 

• Facilitar les necessitats d’intendència dels operatius en el municipi. 

• Facilitar la distribució dels recursos del municipi que siguin necessaris per a l’emergència.  
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RISC D’INUNDACIONS: actuacions preventives en situació de prealerta per risc d’inundacions 

RISC BAIX: 
Estan pronosticats fenòmens meteorològics relativament habituals però potencialment perillosos 
per algunes activitats. Cal fer seguiment de les condicions meteorològiques. 

• Seguir atentament la informació meteorològica i els avisos que emeti el Centre de Coordinació 
Operativa de Catalunya (CECAT). 

• Informar els responsables municipals i als integrants dels serveis municipals. 

• Preveure quins serien els  punts d’acollida i d’atenció a la població en cas d’una emergència per 
inundacions. 

• Tallar els recs automàtics i netejar embornals i desaigües de fulles o materials que impedeixin el 
desguàs correcte. Recordar també la importància d’aquestes neteges en la pausa entre un període 
de pluja i el següent. 

• Avisar aquelles persones que facin activitats a la llera del riu. 

• Prendre les mesures adequades als punts d’actuació prioritaris del municipi.  

• Comprovar el funcionament correcte de les emissores de la xarxa Rescat (els municipis que en 
tinguin). Si cal fer una trucada de comprovació amb la sala del CECAT i recordar que poden enviar 
avisos per SMS.  

• Determinar les actuacions relacionades amb el control del trànsit que caldria fer en cas 
d’inundacions: comprovació i senyalització dels punts més conflictius i possibles talls de camins i 
carreteres i establiment de rutes alternatives. 

 

RISC MODERAT: 
Estan pronosticats fenòmens meteorològics inusuals, amb possible afectació sobre activitats 
habituals i/o serveis bàsics. Cal estar informat de les condicions meteorològiques i seguir els consells 
de les autoritats. 

• Les pròpies de les situacions de risc moderat. 

• Seguir atentament la informació meteorològica i de l’estat de la xarxa viària, així com els avisos 
que emeti el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). 

• Valorar la possibilitat d’activar el DUPROCIM en situació de prealerta i activar els procediments 
d’actuació previstos. Informar al CECAT d’aquesta activació. 

• Alertar els serveis municipals perquè, en cas que es confirmin les previsions meteorològiques, 
iniciïn el més ràpidament possible les tasques que tinguin assignades. 

• Avisar i mantenir informada la població de la situació de risc per inundacions, donant a conèixer 
les mesures d’autoprotecció a prendre i fent seguiment especial d’aquella població que pugui 
considerar-se molt vulnerable (gent gran, amb necessitats mèdiques,...) 

• Preveure l’obertura dels albergs o centres d’acollida.   

• Revisar l’estat dels grups electrògens. 

• En situació de risc imminent, tallar el trànsit d’aquells camins o carreteres que portin a les zones 
inundables (control de trànsit), especialment senyalitzar i tallar els guals. 

 

RISC ALT: 
Estan pronosticats fenòmens meteorològics inusuals i/o d’intensitat superior a l’habitual, amb 
probable afectació sobre activitats habituals i/o serveis bàsics. Cal estar informat de les condicions 
meteorològiques, seguir les indicacions de les autoritats i activar els plans d’emergències que 
s’escaigui. 

• Les pròpies de les situacions de risc alt. 

• Valorar la possibilitat d’activar el DUPROCIM en situació d’alerta, iniciar els procediments 
d’actuació previstos al pla i informar al CECAT. 

• Estar en contacte amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) mentre duri la 
situació de risc. 

• Fer una previsió de mitjans disponibles i necessaris i una distribució logística dels recursos del 
municipi per zones de prioritat. 



DUPROCIM de Maià de Montcal                                                                                               Gener 2021 

Pàgina 39 de 82 

 

• Avaluar les necessitats de recursos (propis o aliens) per donar allotjament, menjar i serveis a les 
persones que poguessin necessitar-los a causa d’una emergència per inundacions.  

• Preveure les necessitats en cas d’acollida de la població evacuada i/o persones sense sostre: 
allotjament, aliments, serveis socials, atenció sanitària,... 

• Avisar i alertar a les empreses subministradores de recursos bàsics del municipi per a què estiguin 
a l’aguait de qualsevol incidència. 

• Demanar al CECAT l’activació de grups comarcals de la xarxa RESCAT sempre que sigui necessari. 

• Preveure la rehabilitació dels serveis bàsics (aigua, electricitat, gas, telefonia, vies de 
comunicació,...) al municipi com a conseqüència de talls en el subministrament (revisar l’estat dels 
grups electrògens).   

 

RISC EXTREM: 
Estan pronosticats fenòmens meteorològics de magnitud excepcional, amb afectacions importants 
sobre activitats habituals i/o serveis bàsics. Cal estar informat de les condicions meteorològiques, 
seguir les indicacions de les autoritats i activar els plans d’emergència que s’escaigui.  

• Les pròpies de les situacions de risc extrem. 

• Convocar el Comitè d’Emergència municipal al CECOPAL. Assegurar-se que les emissores de la 
xarxa RESCAT estan carregades i operatives, que es disposa de telèfon fix i suficient bateria als 
telèfons mòbils.  

• Assegurar la disponibilitat o bon funcionament dels grups electrògens pel CECOPAL i pel centre 
d’acollida. 

• Activar el DUPROCIM en situació d’emergència i comunicar-ho al CECAT. 

• Estar en contacte amb el CECAT. 

• Informar a la població de la situació i donar-los-hi consells tals com no deixar fora objectes ni 
mobles que l’aigua pugui arrossegar, que mantinguin els desaigües i embornals dels terrats de casa 
seva nets i sense obstacles. Posar el més imprescindible (medicaments, documents o menjar) en 
llocs elevats i protegits i evitar desplaçaments innecessaris i allunyar-se de les rieres, torrents i 
zones inundables.  

• Estar en contacte amb la població, sobretot amb la més vulnerable (persones grans, persones que 
pateixen algun tipus de malaltia,...). en cas de persones que necessitin tractaments diaris 
importants (diàlisis, quimioteràpia,...), fer-los anar a l’Hospital de referència.  

• Tenir totalment prevista la neteja dels carrers del municipi i d’aquelles carreteres municipals que 
connectin amb les vies principals. 

• Preveure aquelles vies prioritàries per facilitar la mobilitat, sobretot dels vehicles d’emergència i 
tenir previst possibles llocs on calgui fer talls (tenir a punt el lloc i tenir localitzats els senyals i les 
tanques per poder-ho fer). 

• Senyalitzar les proximitats dels edificis o façanes que presenten mal estat o perill d’ensorrament. 

• Contactar amb el Consell Comarcal per informar-se de possibles afectacions en el transport 
escolar. 

• Avisar i alertar a les empreses subministradores de recursos bàsics del municipi per a que estiguin 
a l’aguait de qualsevol incidència. 

• Tenir a punt els llocs d’acollida per si hi ha alguna persona de pas que pugui quedar-se atrapada 
en el vostre municipi, i preveure zones d’aparcament provisional per vehicles o camions. 

• Tenir a punt els grups electrògens com el combustible que els fan funcionar. 

• Proposar possibles suspensions d’esdeveniments públics i tancar les zones de jardins o parcs 
urbans que puguin representar un risc tant per inundacions com per tempestes elèctriques o 
caiguda d’arbres o branques.  

• Verificar que no hi hagi nuclis aïllats de població o en zones inundables, si n’hi hagués, analitzar les 
necessitats i avaluar la possibilitat d’evacuar-los. 

• Controlar i coordinar les tasques de voluntariat.  

• Desallotjar els rius, rieres i torrents i prohibir-hi el bany. 

• Suspendre  les activitats esportives i recreatives als rius i controlar-ne l’accés. 

• Informar a la població sobre els consells d’autoprotecció i dels centres d’acollida. En cas de 
disposar de ràdio o televisió local, facilitar-los les dades com a mitjà per donar els consells i 
actualitzar la informació en continu sobre l’estat i les previsions. 
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• Recordar al ciutadà el número 112 com a telèfon d’emergències i si és possible facilitar-los un 
telèfon de contacte amb el municipi. 

 

CONSELLS EN CAS DE PLUJA 

• Si comença a ploure de forma intensa, avisar immediatament els integrants dels serveis municipals 
que vigilin les zones que poden ser travessades per vehicles i les zones que poden ser travessades 
a peu i que podrien quedar inundades. 

• Senyalitzar i controlar els accessos de rius, rieres, torrents, zones baixes i punts d’actuació 
prioritària per evitar que ningú els travessi.  

• Tenir en compte que els despreniments i esllavissades podrien accelerar-se durant les 
precipitacions intenses.  
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RISC DE NEVADES: actuacions preventives en situació de prealerta  

RISC BAIX: 
Estan pronosticats fenòmens meteorològics relativament habituals però potencialment perillosos 
per algunes activitats. Cal fer seguiment de les condicions meteorològiques. 

• Seguir atentament la informació meteorològica i els avisos que emeti el Centre de Coordinació 
Operativa de Catalunya (CECAT). 

• Preparar la distribució logística dels recursos del municipi fent la previsió dels mitjans disponibles 
i dels recursos necessaris per zones de prioritat. Per exemple, assegurar la disposició de sal al 
municipi i els recursos materials i personals necessaris per a repartir els fundents als punts crítics i 
mantenir netes les principals vies de comunicació en cas que es compleixin les previsions 
meteorològiques. 

• Avisar els responsables municipals i als integrants dels serveis municipals. 

• Preveure quins serien els  punts d’acollida i d’atenció a la població en cas d’una emergència per 
nevades. 

• Tallar els recs automàtics i recomanar a la població no mullar els carrers per evitar la formació de 
plaques de gel. 

• Comprovar el funcionament correcte de les emissores de la xarxa Rescat (els municipis que en 
tinguin). Si cal fer una trucada de comprovació amb la sala del CECAT i recordar que poden enviar 
avisos per SMS.  

• Determinar les actuacions relacionades amb el control del trànsit que caldria fer en cas de nevades.  

• Establiment de les zones de distribució de sal (prèviament emmagatzemada) i de les rutes bàsiques 
a assegurar per tal que restin obertes (possibles rutes d’evacuació).  

• Comprovar i senyalitzar els punts més conflictius (com per exemple les zones d’obaga on acostuma 
a formar-se gel).  

• Possibles talls de camins i carreteres i establiment de rutes alternatives. 

• Preveure l’habilitació d’aparcaments per a vehicles de mercaderies. 

 

RISC MODERAT: 
Estan pronosticats fenòmens meteorològics inusuals, amb possible afectació sobre activitats 
habituals i/o serveis bàsics. Cal estar informat de les condicions meteorològiques i seguir els consells 
de les autoritats. 

• Les pròpies de les situacions de risc moderat. 

• Seguir atentament la informació meteorològica i de l’estat de la xarxa viària, així com els avisos 
que emeti el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). 

• Valorar la possibilitat d’activar el DUPROCIM en situació de prealerta i activar els procediments 
d’actuació previstos. Informar al CECAT d’aquesta activació. 

• Alertar els serveis municipals perquè, en cas que es confirmin les previsions meteorològiques, 
iniciïn el més ràpidament possible les tasques que tinguin assignades. 

• Avisar i mantenir informada la població de la situació de risc per nevades, donant a conèixer les 
mesures d’autoprotecció a prendre i fent seguiment especial d’aquella població que pugui 
considerar-se molt vulnerable (gent gran, amb necessitats mèdiques,...) 

• Preveure l’obertura dels albergs o centres d’acollida.   

• Revisar l’estat dels grups electrògens. 

 

RISC ALT: 
Estan pronosticats fenòmens meteorològics inusuals i/o d’intensitat superior a l’habitual, amb 
probable afectació sobre activitats habituals i/o serveis bàsics. Cal estar informat de les condicions 
meteorològiques, seguir les indicacions de les autoritats i activar els plans d’emergències que 
s’escaigui. 

• Les pròpies de les situacions de risc alt. 

• Valorar la possibilitat d’activar el DUPROCIM en situació d’alerta, iniciar els procediments 
d’actuació previstos al pla i informar al CECAT. 
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• Estar en contacte amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) mentre duri la 
situació de risc. 

• Avaluar les necessitats de recursos (propis o aliens) per donar allotjament, menjar i serveis a les 
persones que poguessin necessitar-los a causa d’una emergència per nevades.  

• Preveure les necessitats en cas d’acollida de la població evacuada i/o persones sense sostre: 
allotjament, aliments, serveis socials, atenció sanitària,... 

• Avisar i alertar a les empreses subministradores de recursos bàsics del municipi per a què estiguin 
a l’aguait de qualsevol incidència. 

• Demanar al CECAT l’activació de grups comarcals de la xarxa RESCAT sempre que sigui necessari. 

• Preveure la rehabilitació dels serveis bàsics (aigua, electricitat, gas, telefonia, vies de 
comunicació,...) al municipi com a conseqüència de talls en el subministrament (revisar l’estat dels 
grups electrògens).   

 

RISC EXTREM: 
Estan pronosticats fenòmens meteorològics de magnitud excepcional, amb afectacions importants 
sobre activitats habituals i/o serveis bàsics. Cal estar informat de les condicions meteorològiques, 
seguir les indicacions de les autoritats i activar els plans d’emergència que s’escaigui.  

• Les pròpies de les situacions d’alt risc. 

• Convocar el Comitè d’Emergència municipal al CECOPAL. 

• Activar el DURPOCIM per nevades en emergència. 

• Estar en contacte amb el CECAT i amb el Consell Assessor Territorial si s’ha constituït. 

• Demanar la col·laboració a la població pel que fa a la neteja neu de les aceres i dels terrats de les 
cases. 

• Informar a la població de la situació i donar-los-hi consells tals com que vigilin la combustió de les 
estufes o que evitin els desplaçaments que no siguin estrictament necessaris. 

• Estar en contacte amb la població, sobretot amb la més vulnerable (persones grans, persones que 
pateixen algun tipus de malaltia,...). en cas de persones que necessitin tractaments diaris 
importants (diàlisis, quimioteràpia,...), fer-los anar a l’Hospital de referència.  

• Tenir totalment prevista la neteja dels carrers del municipi i d’aquelles carreteres municipals que 
connectin amb les vies principals. 

• Preveure aquelles vies prioritàries per facilitar la mobilitat, sobretot dels vehicles d’emergència i 
tenir previst possibles llocs on calgui fer talls (tenir a punt el lloc i tenir localitzats els senyals i les 
balles per fer-ho). 

• Tenir a punt la maquinària i els fundents. 

• Contactar amb el Consell Comarcal per informar-se de possibles afectacions en el transport 
escolar. 

• Avisar i alertar a les empreses subministradores de recursos basics del municipi per tal que estiguin 
a l’aguait de qualsevol incidència. 

• Tenir a punt els llocs d’acollida per si hi ha alguna persona de pas que pugui quedar-se atrapada 
en el vostre municipi.  

• Tenir a punt tant els grups electrògens com el combustible que els fan funcionar.  

•  Proposar possibles suspensions d’esdeveniments públics.  

 

ACTUACIONS A REALITZAR EN DURANT LA NEVADA 

• Valorar la possibilitat d’activar el Pla d’emergència en ALERTA o EMERGÈNCIA si es produeixen 
afectacions importants, iniciar els procediments d’actuació previstos al pla i informar al CECAT.  

• Informar a la població de la situació i donar les instruccions oportunes, d’acord amb la direcció del 
Pla NEUCAT, a través dels mitjans de comunicació. 

• Alertar els serveis municipals perquè, quan comenci a nevar, iniciïn el més ràpidament possible les 
tasques que tenen assignades, com per exemple: 

o Distribució de fundents i/o neteja dels carrers 
o Comprovació i senyalització si és necessari dels punts més conflictius de la xarxa viària 

municipal. 
o Habilitació d’aparcaments per a vehicles de mercaderies. 
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o Control de trànsit. 
o Tasques d’informació a la població i avisos als diferents elements vulnerables. 

• Aviar i alertar a les empreses subministradores de recursos bàsics del municipi per a què estiguin 
a l’aguait de qualsevol incidència.  

• Preveure la rehabilitació dels serveis bàsics (aigua, electricitat, gas, telefonia, vies de 
comunicació,...) al municipi. 

• Contactar amb en consell comarcal per informar-se de possibles afectacions en el transport 
escolar.  

• Evitar tots aquells desplaçaments que no siguin estrictament necessaris. S’aconsellarà no agafar el 
vehicle particular si no és estrictament necessari.  

• Es situació de risc imminent, dur a terme els talls d’aquelles cies de comunicació de titularitat 
pròpia que no compleixin les mesures mínim de seguretat per circular-hi. 

• Proposar possibles suspensions d’esdeveniments públics.  

• En cas de necessitar mitjans i recursos, donar avís al CECAT per tal de gestionar-los. 

• Informar al CECAT o als Consells Assessors Territorials si s’han constituït, de les afectacions de la 
nevada a nivell municipal (existència de nuclis aïllats per neu, serveis bàsics afectats, 
infraestructures afectades, persones acollides, etc.). 

• Netejar prioritàriament els accessos als serveis d’urgències (hospitals, centres d’atenció primària, 
parc de bombers), als heliports o les helizones, al servei funerari, a les escoles, al serveis 
d’escombraries (punts de recollida, abocadors, etc.)  
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RISC DE VENT: actuacions preventives en situació de prealerta  

RISC BAIX: 
Estan pronosticats fenòmens meteorològics relativament habituals però potencialment perillosos 
per algunes activitats. Cal fer seguiment de les condicions meteorològiques.  

• Seguir atentament la informació meteorològica i els avisos que emeti el Centre de Coordinació 
Operativa de Catalunya (CECAT). 

• Avisa els responsables municipals i als integrants dels serveis municipals. 

• Comprovar el funcionament correcte de les emissores de la xarxa RESCAT. 

 

RISC MODERAT i ALT: 
Estan pronosticats fenòmens meteorològics inusuals, amb possible afectació sobre activitats 
habituals i/o serveis bàsics. Cal estar informat de les condicions meteorològiques i seguir els consells 
de les autoritats.  

• Activar el DURPOCIM per risc de vent i comunicar-ho al CECAT. 

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

• Constituir el Comitè d’Emergències Municipal i habilitar el CECOPAL. 

• Activar els grups locals d’actuació que s’escaigui. 

• Connectar i tenir a mà l’emissora de la xarxa RESCAT. 

• Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. 

• Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres trencats, mobiliari urbà, 
runes, etc.). 

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

• Avisar als elements vulnerables, comunicant les mesures d’autoprotecció que s’estableixen 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.  

• Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, si escau. 

• Col·laborar en les evacuacions, si s’escau. 

• Registrar i organitzar dels voluntaris ocasionals. 

• Comunicar els canvis de fase d’activació del Pla al CECAT i als integrants del Comitè d’Emergències 
Municipal.  

 

4.1.3 Avisos: organització, sistemes i recorregut d’avís 

Notificació d’alerta a la població, per posar en pràctica les mesures d’autoprotecció com el 

confinament o l’evacuació. 

Sistemes/mitjans d’avís a la població: 

o Mitjans de comunicació locals. 

o Web municipal. 

o Panells informatius. 

o Telefonia fixa i mòbil. 

Responsabilitat: amb caràcter immediat, l’Alcalde. Quan el Pla Especial de la Generalitat està activat, 
aquesta responsabilitat és compartida amb el Director del Pla Especial de la Generalitat. 
 
Direcció i coordinació de les tasques d’avís: l’Alcalde, a més del dispositiu municipal corresponents, 
tindrà el suport per executar aquestes tasques del Grup Local d’Ordre i Avisos i el del Pla Especial de la 
Generalitat. 

 



DUPROCIM de Maià de Montcal                                                                                               Gener 2021 

Pàgina 45 de 82 

 

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D’AVÍS 

 RESPONSABLE MITJANS DESTINARATIS 

RISC 1: 
Risc territorial 

Ajuntament 
(alcalde) 

Tríptic Generalitat: Bústia 
/ Plafons informatius  

Veure elements vulnerables al 
punt 6 dels present document 

RISC 2: 
Incendis 
forestals 

Ajuntament 
(alcalde) 

Tríptic Generalitat: Bústia 
/ Plafons informatius  

Veure elements vulnerables al 
punt 6 dels present document 

RISC 3: 
Inundacions  

Ajuntament 
(alcalde) 

Tríptic Generalitat: Bústia 
/ Plafons informatius  

Veure elements vulnerables al 
punt 6 dels present document 

RISC 4: 
Nevades  

Ajuntament 
(alcalde) 

Penjar avís del CECAT a la 
web de l’ajuntament / 

correu electrònic / trucada  

Veure elements vulnerables al 
punt 6 dels present document 

RISC 5: 
Sismes  

Ajuntament 
(alcalde) 

Penjar avís del CECAT a la 
web de l’ajuntament  

Veure elements vulnerables al 
punt 6 dels present document 

RISC 6: 
Ventades  

Ajuntament 
(alcalde) 

Penjar avís del CECAT a la 
web de l’ajuntament  

Veure elements vulnerables al 
punt 6 dels present document 

 

El missatge d’avís per evacuació o confinament s’ha de posar al document 6.  

4.1.4 Procediment de relació i d’integració amb els plans d’àmbit superior  

El Pla ha de preveure la integració i coordinació amb altres plans d’àmbit superior que es 

poguessin activar de forma simultània amb el pla.  

Aquesta coordinació es reflecteix, bàsicament, en els següents aspectes: 

Fase emergència Responsable Acció Mitjà 

Inici 
Alcalde o persona que 
delegui 

Comunicat activació del 
pla al CECAT 

Telèfon, correu electrònic 
o xarxa RESCAT 

Durant 
CRA o coordinador 
municipal 

Sol·licitud d’ajuda 
externa, si s’escau 

Telèfon 

Durant 
Alcalde o persona que 
delegui  

Intercanvi d’informació 
amb el CECAT 

Telèfon, correu electrònic 
o xarxa RESCAT 

Durant Grups d’actuació locals 
Col·laboració amb els 
cossos d’emergència 

Presencialment 

Fi 
Alcalde o persona que 
delegui 

Comunicar desactivació 
del Pla al CECAT 

Telèfon, correu electrònic 
o xarxa RESCAT 
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4.2 Mesures de protecció a la població  

4.2.1 Execució de l’evacuació  

L’evacuació o allunyament consisteixen a desplaçar els usuaris o la població afectada a altres 

llocs o dependències en zona segura. Només es contempla en cas de sismes i inundacions al 

municipi de Maià de Montcal. 

Cal tenir previst els elements a desallotjar i l’habilitació de llocs d’allotjament temporal per a 

aquelles persones de pas o residents que no puguin arribar al seu destí o aquelles que han hagut 

d’abandonar els seus habitatges. També és fonamental que la població sàpiga com actuar en cas 

d’evacuació.  

Responsabilitat de la decisió d’efectuar l’evacuació de la població: L’Alcalde. Quan el Pla Especial de 
la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en el Director del Pla 
Especial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Direcció i coordinació de les tasques d’evacuació: L’Alcalde (a més del dispositiu municipal 
corresponent), comptant amb el suport del Grup Local d’Ordre i Avisos i el del Pla Especial de la 
Generalitat per executar-les. Les tasques d’evacuació van íntimament lligades a les d’avís a la població 
descrites anteriorment. 
 
Direcció i coordinació de les tasques d’acollida: L’Alcalde ( a més del dispositiu municipal previst), 
comptant amb el Grup Local Logístic i d’Acollida.  
 
Llocs de possible evacuació: les zones a evacuar es definiran d’acord amb la localització i les 
característiques de l’emergència.  

 

LLOCS DE POSSIBLE EVACUACIÓ 

Nom de 
l’àrea 

Element vulnerable 
(població afectada) 

Ocupació 
habitual 

Rutes 
d’evacuació 

Mitjans de 
transport 
necessaris 

Punt 
d’acollida 

Bruguers  Masies habitades i 
turismes rurals 

90 p Carreteres 
municipals 

Vehicles 
particulars  

Església de 
Dosquers 

Dosquers  Masies habitades i 
turismes rurals  

20 p Carreteres 
municipals 

Vehicles 
particulars 

Església de 
Dosquers 

Usall Masies habitades 5 p Carreteres 
municipals 

Vehicles 
particulars 

Casal - 
ajuntament 

Jonqueres  Masies habitades i 
turismes rurals 

40 p Carreteres 
municipals i 
GIV-5235 

Vehicles 
particulars 

Casal – 
ajuntament 

Sector de 
Can 
Teixidor i 
Ca 
l’Hospital 

Masies habitades 40 p Carreteres 
municipals 

Vehicles 
particulars 

Casal - 
ajuntament 

 

Relació de mitjans de transport: vegeu el document 6 que acompanya aquest manual el Catàleg 

de Mitjans i Recursos on s’especifiquen els que corresponen a aquest risc. En cas de necessitar 

més mitjans, s’han de sol·licitar al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).  

Famílies que necessiten assistència en l’evacuació: hi pot haver famílies d’urbanitzacions, de 

nuclis de població o cases aïllades o de barris perifèrics enfrontats directament amb la forest 
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que necessitin assistència per l’evacuació, ja sigui per la situació com per les condiciones o 

circumstàncies de salut, etc.  

INFOCAT. Incendis forestals 

Seguretat dels nuclis de població 

A tall informatiu per als grups d’actuació sense disposar d’informació rigorosa i detallada per 

part de l’Ajuntament, s’exposen les zones de tipus A i les zones de tipus B. 

Les zones de tipus A són aquelles que compleixen les mesures de prevenció d’incendis forestals 

de la normativa legal vigent. Aquestes zones presenten estructures de prevenció d’incendis com 

són una franja de protecció perimetral, xarxa viària i d’hidrants adequada, etc. Tota aquesta 

informació és important, sobretot per al Grup d’Intervenció, a l’hora de valorar la seguretat 

d’una possible evacuació. 

Les zones de tipus B són aquelles que no compleixen amb les mesures de prevenció per incendis 

forestals de la normativa legal vigent.  

Llista d’element de tipus A Població afectada 

L’Ajuntament de Maià de Montcal disposa, aprovat definitivament, del document Plànol de Delimitació 
on es defineixen el polígons obligats a l’elaboració d’una franja de seguretat de 25 m al voltant.  

 

Llista d’element de tipus B Població afectada 

Masies dins de la massa forestal Veure elements vulnerables per incendis forestals 

Casa de turisme rural o terrenys d’acampada Veure elements vulnerables per incendis forestals 

 

4.2.2 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 als 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. 

S’estableix control d’accés als punts següents sempre que es tingui l’acord de Bombers i Mossos 

d’Esquadra:  

Supòsit Punt Rutes alternatives 

Incendi forestal Aparcament de la piscina municipal i el camp de futbol - 

4.2.3 Pautes de confinament: NEVADES i VENTADES 

En determinades circumstàncies en què no es pugui dur a terme l’evacuació en condicions de 

seguretat de la població ubicada en la zona de risc, el confinament dels habitatges i edificis pot 

esdevenir la mesura de protecció més adient. Es tractaria de refugiar-se dins dels edificis, tancar 

totes les obertures i entrades de les edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-se a la 

zona més segura de l’edificació que variarà en funció de la tipologia de risc al qual s’estigui 

exposat.  

A l’hora de valorar la conveniència o no de confinar a la població i de restringir el moviment de 

les persones, cal tenir en compte si les edificacions a la zona d’arribada dels efectes de 

l’emergència poden actuar com un refugi suficientment segur i si la previsió del perill pot 
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empitjorar fins al punt de ser necessària l’evacuació. En aquest supòsit caldria valorar 

l’evacuació enfront del confinament, tenint en compte els casos en que l’evacuació s’acabaria 

realitzant en condicions molt desfavorables i d’altíssima perillositat. 

A les zones de confinament es definiran d’acord amb la localització i les característiques de 

l’emergència. 

RISC (PLA ESPECIAL) ZONA DE CONFINAMENT POBLACIÓ AFECTADA 

Nevades 

En cas de nevada es confinaran 
els habitants del nucli fins a 

poder garantir la seva mobilitat, 
així com les persones habitants 

de masies aïllades 

Tot el municipi 

  

Consideracions especial per risc: 

INFOCAT. Incendis forestals 

Com a norma general, cal considerar sempre el confinament com la mesura d’autoprotecció a 

seguir més adequada (la tipologia tradicional d’habitatges a Catalunya són segurs i resistents al 

pas de l’incendi i els danys es limiten, en el pitjor dels casos, als primers centímetres a l’interior 

d’aquests). En cas que s’hagi d’evacuar alguna zona, serà el cap del Grup d’Intervenció qui 

decidirà aquest fet tot valorant si hi ha les garanties de seguretat necessàries.  

4.3 Centres d’acollida 
Veure el punt 6.2.3. del present document 
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5 DOCUMENT 5. FITXES D’ACTUACIÓ 

FITXA D’ACTUACIÓ 
 

1 

RESPONSABLE MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA I COORDINADOR DE 
L’EMERGÈNCIA 

CENTRE RECEPTOR D’ALARMES 
 
Responsable: Alcalde – Joan Gainza 
Substitut: Regidor – Carme Alsina  

ACCIONS A REALITZAR 

 
FUNCIONS / ACCIONS DEL CENTRE RECEPTOR D’ALARMES 

Avís del sinistre o previsió de risc 
Situacions d’avis o de prealerta: 

• Ha d’avisar el coordinador tècnic municipal i l’alcalde. 

• Ha d’avisar, si l’alcalde ho creu convenient, aquelles persones que hagin de prendre les mesures 
previstes necessàries. 

• Ha de fer el seguiment 
Alerta i emergència: 

• Ha d’anotar les dades. 

• Ha d’avisar: 
- Al CECAT (en cas que l’avís no l’hagin fet ells) 
- Al 112 
- Al coordinador tècnic municipal i a l’alcalde 
- Als caps dels grups locals  
- Als membres del Consell Assessor, en cas que el director del pla ho disposi 
- Els serveis municipals que puguin afrontar el sinistre 
- En cas de risc de nevades, els responsables dels serveis municipals operatius que hagi 

d’afrontar la possible situació d’emergència: cap de la brigada municipal, bombers, per 
tal que facin les actuacions preventives adients.  

• Obtenir informació a través de mossos d’esquadra. 

• En cas que el Pla s’activi de manera formal, ha d’avisar als membres del Consell Assessor  
 
FUNCIONS / ACCIONS DEL RESPONSABLE DE L’EMERGÈNCIA 

• Ha de fer una valoració inicial de l’emergència (tot ampliant, si cal, la informació): 
- S’ha de determinar amb exactitud el lloc de l’emergència. 
- Les persones afectades. 
- Els danys materials. 
- Informació de referència, per exemple l’estat dels camins d’accés. 

• Ha de contactar amb el CECAT per tal de: 
- Confirmar l’avís, ampliar i contrastar la informació. 
- Preguntar si s’ha activat el Pla Especial de la Generalitat i si es constitueix el CCA o no (en 

cas afirmatiu, s’ha de demanar on es localitza i la forma de comunicació prevista). 
- Donar els telèfons de contacte de l’Ajuntament i del CECOPAL. 

 
>> Avís (emergència previsibles): 

• Ha d’informar i de donar l’ordre als responsables dels grups actuants de preparar totes les mesures 
preventives necessàries i els equips de resposta per l’emergència que es podran necessitar en cas 
de materialitzar-se les situacions d’emergència previstes.  
Per exemple, en el cas de de previsió de nevades, fer els avisos a la brigada d’obres per tal de què 
faci les actuacions pertinents per posar a punt tots els mitjans de prevenció i equips de resposta 
per l’emergència. Entres aquestes tasques, hi haurà: fer la previsió i recollida de material fundent, 
revisat el material de neteja de carreteres,... 

 
>> Prealerta: 

• Intensificar les tasques pròpies de l’avís. 



DUPROCIM de Maià de Montcal                                                                                               Gener 2021 

Pàgina 50 de 82 

 

FITXA D’ACTUACIÓ 
 

1 

RESPONSABLE MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA I COORDINADOR DE 
L’EMERGÈNCIA 

CENTRE RECEPTOR D’ALARMES 
 
Responsable: Alcalde – Joan Gainza 
Substitut: Regidor – Carme Alsina  

• Ha de donar les instruccions d’enllestir, a nivell municipal, totes aquelles operacions de 
manteniment que puguin afectar els serveis bàsics, es cas de materialitzar-se les situacions 
d’emergència previstes. 

• Ha de donar l’ordre de que es faci un seguiment de la situació. 

• Ha de recordar al CRA la necessitat que informi als membres del Comitè Municipal d’Emergència, 
als centres de coordinació i als grups actuants locals, si s’escau. 

• Ha de recordar al CRA la necessitat que comuniquin al CECAT que el Pla de Protecció Civil Municipal 
es troba en situació de prealerta.  

 
>> Alerta: 

• Ha de donar l’ordre de fer prendre les mesures preventives necessàries en cas de materialitzar-se 
les emergències previstes. Per exemple: ha d’ordenar, si s’escau, l’inici del repartiment de fundents 
als punts conflictius en cas de nevades. 

• D’acord amb el llistat d’elements vulnerables recollits al Pla, preveure el desallotjament d’aquells 
elements que s’escaiguin. 

• Ha de donar l’ordre d’informar als elements vulnerables. 

• Ha de donar l’ordre al cap del grup logístic de començar a preparar l’avituallament que puguin 
necessitar, en cas de confinament, els possibles elements vulnerables. 

• Ha de donar l’ordre al cap del grup sanitari de preveure tots els mitjans necessaris per atendre a 
aquelles persones que hagin de seguir tractaments mèdics inajornables que puguin quedar 
interromputs a causa de l’emergència.  

• Si el Pla Especial de la Generalitat es troba en situació d’alerta, ha de gestionar la coordinació entre 
el Pla de Protecció Civil Municipal i el Pla Especial. 

• Si ho creu convenient, ha de donar l’ordre d’activar formalment el Pla en nivell d’alerta i 
encomanar al CRA l’avís als membres del Comitè Municipal d’Emergència, sense convocar-los, i al 
CECAT. 

• Ha de fer el seguiment de l’alerta i, si ho creu convenient, dirigir-se al CECOPAL.   

• Ha de fer el manteniment de contactes amb el CECAT. 

• L’Alcalde ha de vetllar per tal que els mitjans de comunicació municipal informin a la població sobre 
la situació, sobre els actuacions que s’estan fent a nivell municipal i sobre els consells a seguir en 
cas que les previsions es materialitzin. En cas que el CECAT hagi emès un comunicat d’activació del 
Pla Especial de la Generalitat en fase d’alerta, l’alcalde vetllarà per tal que la informació a la 
població estigui en concordança amb les directrius del gabinet d’informació del Pla Especial de la 
Generalitat.  

 
>> Emergència: 

• Ha de contactar amb el director del Pla Especial de la Generalitat per concretar l’activació del Pla 
de forma coordinada. Ha d’activar el Pla en emergència i per la convocatòria al CECOPAL dels 
membres del Comitè Municipal d’Emergència. Comunicar aquesta activació al CECAT. 

• Amb el Comitè Municipal d’Emergència, ha de decidir la constitució dels grups locals d’actuació. 

• Ha de preparar el CECOPAL a l’Ajuntament per utilitzar-lo com a centre d’operacions. 

• Ha d’ampliar, si és possible, les línies i els aparells de comunicació (telèfon, fax i ràdio). 

• Ha d’avaluar els possibles riscos a la població.  

• Ha de preveure amb e l cap de Bombers de la Generalitat i amb el CECAT els possibles 
confinaments/evacuacions i posterior acollida dels elements vulnerables. 

• Ha de donar l’ordre de prendre les mesures preventives necessàries i/o d’intervenció en el sinistre.  

• Ha de verificar la realització de les tasques encomanades al municipi. Especialment: 
- Avisos a la població, especialment dels elements vulnerables. 
- Tasques d’evacuació i acollida. 
- Organització de la logística municipal. 
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FITXA D’ACTUACIÓ 
 

1 

RESPONSABLE MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA I COORDINADOR DE 
L’EMERGÈNCIA 

CENTRE RECEPTOR D’ALARMES 
 
Responsable: Alcalde – Joan Gainza 
Substitut: Regidor – Carme Alsina  

- Suport a la intervenció. 
- Consells a la població. 

• En cas que el CECAT hagi emès un comunicat d’activació del Pla Especial en fase d’emergència, 
l’alcalde vetllarà per tal que la població estigui en concordança amb les directius del gabinet 
d’informació de la GDPC.  

• Ha de sol·licitar el suport dels grups actuants del Pla Especial de la Generalitat especialment del 
Grup d’Ordre. 

• Ha de fer seguiment de l’emergència des del CECOPAL. Al llarg de l’emergència ha de mantenir 
contactes amb el director del Pla Especial de la Generalitat, i el CCA, per el seguiment de la situació, 
ha de contrastar les informacions i preveure les possibles necessitats. 

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

• Ha de preveure amb el cap de Bombers, els elements vulnerables i, en el seu cas, els possibles 
desallotjaments i evacuacions. 

• Ha de recollir informació i transmetre les dades significatives al Gabinet d’Informació del Pla 
Especial de la Generalitat. Conjuntament amb aquest Gabinet d’Informació, ha d’atendre la 
premsa que es desplaci a cobrir l’emergència. Els donarem, si cal, la informació exclusivament a 
nivell municipal. Les dades de caràcter global, les ha de donar sempre del Gabinet d’Informació del 
Director del Pla Especial de la Generalitat.  

• Ha de decretar mobilitzacions i expropiacions temporals, en cas que sigui necessari. 

• Si s’escau (nevades, inundacions,...) ha d’ordenar al grup d’ordre fer el seguiment de l’estat dels 
punts més conflictius de la xarxa viària municipal (especialment els accessos als serveis 
d’urgències) i en cas d’haver-hi problemes, començar a actuar (control del trànsit, neteja de carrers 
i voreres,...). 

• Ha d’activar tots els recursos municipals per fer front a l’emergència.  

• Ha de gestionar l’obtenció de recursos externs al municipi per fer front a l’emergència. 
 
MITJANS I RECURSOS 

• Els propis de l’Ajuntament.  

• Serveis, empreses i persones del municipi. 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE 

• CECOPAL (Ajuntament). 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

• Cartografia general i cartografia específica (Veure annexes generals i annexes específics). 

• Models de comunicats: activació, desactivació, evacuació i confinament.  

• Criteris d’activació el Pla Especial de la Generalitat i del Pla de Protecció Civil Municipal. 
 
FUNCIONS / ACCIONS DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

Avís del sinistre o previsió de risc. 
Fer-ne una valoració inicial.  

 
>> Avís i prealerta: 

• Ha de fer seguiment de l’evolució meteorològica o de previsió del risc.  
 
>> Alerta: 

• Ha de seguir l’evolució del sinistre. 

• Ha de donar l’ordre d’avisar aquelles persones o aquells serveis que hagin de prendre les mesures 
preventives necessàries (en cas d’avisar-les, ell les coordinarà). 
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FITXA D’ACTUACIÓ 
 

1 

RESPONSABLE MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA I COORDINADOR DE 
L’EMERGÈNCIA 

CENTRE RECEPTOR D’ALARMES 
 
Responsable: Alcalde – Joan Gainza 
Substitut: Regidor – Carme Alsina  

• Ha d’estar en alerta i fer-ne el seguiment. 

• En cas d’activar-se el Pla, ha de comunicar-ho al CECAT (Tel. 93 551 72 85). 
  
>> Emergència: 

• Ha de donar l’ordre d’avisar aquelles persones o aquells serveis que hagin de prendre les mesures 
preventives necessàries i/o d’intervenir en el sinistre.  

• Ha de coordinar als serveis municipal que estiguin actuant en el sinistre o prenent mesures 
preventives. 

• Ha de dirigir-se al CECOPAL (Ajuntament). 

• Ha de comunicar al CECAT l’activació del Pla. 
 
MITJANS I RECURSOS 

• Comunicacions. 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE 

• Si ho creu convenient al CRA. 

• En cas que s’activi el pla, al CECOPAL. 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

• Llistats telefònics. 

• Cartografia general i cartografia específica (Veure annexes generals i annexes específics). 

• Models de comunicats: activació, desactivació, evacuació i confinament.  

• Criteris d’activació el Pla Especial de la Generalitat i del Pla de Protecció Civil Municipal. 
 

 

  



DUPROCIM de Maià de Montcal                                                                                               Gener 2021 

Pàgina 53 de 82 

 

FITXA D’ACTUACIÓ 
 

2 

REPRESENTANT MUNICIPAL AL CECAT 
 
Responsable: Alcalde – Joan Gainza 
Substitut: Regidor – Carme Alzina 

ACCIONS A REALITZAR 

 
FUNCIONS / ACCIONS (en situació d’alerta i en situació d’emergència, per a cada nivell, si s’escau) 
En rebre l’avís de la situació de risc o d’emergència, ha de prendre nota de la informació que li 
subministrin i posar-se a disposició de l’Alcalde. 
 
Si l’Alcalde constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-se al CECAT (prèviament ha de posar-se en contacte 
amb el de CECAT per determinar la necessitat que s’hi desplaci, identificant-se com a representant 
municipal al Pla Especial de la Generalitat).  
 
Un cop allà, ha de posar-se a disposició del Director del Pla Especial de la Generalitat i integrar-se al 
Consell Assessor per tal de fer l’enllaç amb el CECOPAL i l’Alcalde. 
 
Ha de mantenir-se permanentment informat de la situació al municipi i, al mateix temps, informar al 
CECOPAL de les decisions el Consell Assessors del Pla Especial de la Generalitat. 
 
MITJANS I RECURSOS 

• Comunicacions. 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE 

• Sala de Crisi del CECAT a Barcelona. 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

• DUPROCIM del municipi. 
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FITXA D’ACTUACIÓ 
 

3 

CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA 
 
Responsable: Regidor – Carme Alsina  
Substitut: Tècnic – Rafel Planas  

ACCIONS A REALITZAR 

FUNCIONS / ACCIONS 
 
Ha de contactar amb l’Alcalde. Ha de manar-li informació i instruccions. Si l’Alcalde constitueix el 
CECOPAL, desplaçar-s’hi. 
Ha d’activar directament o a través del CRA el Grup Local Logístic i d’Acollida. 
 
ACCIONS PER A LES FUNCIONS LOGÍSTIQUES 
Tant les necessàries per a la població com les que pugui sol·licitar el CCA per mitjà de l’Alcalde. 

• Ha de quantificar, preveure i tenir localitzats els mitjans extraordinaris disponibles en el municipi 
(vegeu en annexos generals, el directori telefònic que aquest manual acompanya). 

• Ha de contactar amb el Grup Logístic del Pla Especial de la Generalitat de Catalunya, per gestionar 
de mutu acord la demanda dels recursos necessaris, públics o privats, que es puguin obtenir al 
terme municipal i que figuren en el directori telefònic als annexos generals que acompanya aquest 
document. 

• Ha de controlar l’ús dels recursos gestionats i el seu estat. 

• La demanda de recursos aliens al municipi s’ha de fer sempre des del CECAT. 
 
ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’ACOLLIDA 

• En cas d’evacuació, ha de determinar conjuntament amb l’Alcalde i el responsable del Grup Local 
d’Ordre, en funció de l’àrea a evacuar, el centre o centres d’acollida. 

• Ha d’activar el/s centre/s d’acollida i el/s seu/s responsable/s. 

• Ha de desplaçar-se al/s centre/s d’acollida. 

• Ha de preveure, juntament amb el Grup Logístic del Pla Especial de la Generalitat, l’avituallament 
del centre d’acollida. 

• Ha de designar un responsable/s del/s centre/s d’acollida, que tindrà les següents funcions: 
- Portar el control nominal de les persones evacuades i/o acollides. 
- Transmetre les necessitats que puguin presentar-se. 
- Rebre i distribuir l’avituallament.  

• Ha de rebre els voluntaris ocasionals que es presentin. Ha d’anotar el seus noms en una llista. Si 
són necessaris, cal agrupar-los i integrar-los, segons la seva capacitat, en els grups locals actuants 
més adients. Si no són necessaris, cal comunicar-los que l’Ajuntament ja s’hi posarà en contacte 
quan es necessiti la seva ajuda. 

• Si es necessiten voluntaris i no hi ha prou, d’acord amb l’Alcalde, ha de demanar la participació 
dels veïns del municipi.  

• Ha d’establir, juntament amb el Grup Logístic del Pla Especial de la Generalitat, el reforç de 
comunicacions del centre d’acollida. 

• Ha de mantenir contacte amb el CAP i organitzar, juntament amb el Grup Sanitari del Pla possibles 
atencions en el/s centre/s d’acollida. 

 
>> Avís i prealerta: 

• Avisar els membres del grup local logístic i d’acollida.  

• Comprovar els mitjans i materials disponibles (nevades): 
- Davant la previsió de nevades, fer la previsió del material fundent que pot necessitar el 

grup d’intervenció en cas de materialitzar-se les nevades previstes. Recollir aquest 
material i emmagatzemar-lo.  

- Fer la previsió del material lleuger i pesant de treball que pot ser necessari en cas de 
materialitzar-se les nevades previstes. També dels mitjans tècnics específics per al grup 
d’intervenció tals com pales llevaneus, excavadores, grues o altres apropiats per a treure 
la neu, per posar fundents i per al rescat de persones. 

- Revisar l’emmagatzematge de fundents. 
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FITXA D’ACTUACIÓ 
 

3 

CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA 
 
Responsable: Regidor – Carme Alsina  
Substitut: Tècnic – Rafel Planas  

• Preveure quins equipaments municipals podrien destinar-se a l’acollida d’elements vulnerables 
evacuats, en cas necessari. 

• Davant la previsió de nevades, contactar amb el cap del grup d’ordre per recordar les rutes de 
neteja establertes al municipi i per a que estiguin a punt les zones de distribució de sal, la 
senyalització dels punts més conflictius i per a que s’habilitin els aparcaments de vehicles, en cas 
de ser necessaris.  

 
>> Alerta: 

• Ha de contactar amb el director del Pla i/o amb el coordinador de l’emergència. Ha de demanar-li 
informació i instruccions.  

• Si el director del Pla constitueix el CECOPAL, s’hi ha de desplaçar. 

• Ha de contactar amb els actuants del grup i convocar-los a l’Ajuntament. 

• Si està nevant, ha de coordinar les neteges dels carrers i la distribució de sal.  

• En cas que sigui necessari, donar suport als grups actuants pel que fa al material necessari perquè 
puguin fer les seves tasques. Per exemple: facilitar al grup local d’intervenció el material fundent, 
facilitar al personal de tots els grups les queviures necessàries i el combustible per als vehicles i les 
màquines, etc. 

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

• En cas que sigui necessari, donar suport al grup sanitari en les tasques de transport de persones 
que necessiten atenció sanitària inajornable i que poden quedar aïllades en l’emergència, per 
exemple: persones que han d’anar a l’hospital a fer un tractament de diàlisi. 

• Preveure quines empreses poden proveir aigua en cas que hi hagi problemes amb la xarxa 
d’abastament públic o problemes de congelació de  canonades.  

 
>> Emergència: 

• Procurar el manteniment del subministrament d’aliments, medicaments i serveis bàsics en 
generals per a la població. 

• Col·laborar amb la resta de grups actuants en les tasques de subministrament del material 
necessari per fer front a l’emergència.  

• En cas que sigui necessari, donar suport al grup sanitari en les tasques de transport de persones 
que necessiten atenció sanitària inajornable, per exemple: persones que han d’anar als hospitals 
a fer un tractament de diàlisi. També donar suport al grup sanitari en les tasques de 
subministrament de medicaments. 

• En cas d’evacuació, preparar els llocs d’acollida i la seva gestió, així com tot el material necessari 
per a gestionar l’acollida: proveïment d’aliments, roba, medicaments, etc. 

• Ha de designar un responsable del/s centre/s d’acollida, que tindrà les següents funcions: 
- Portar el control nominal de les persones evacuades i/o acollides. 
- Transmetre les necessitats que puguin presentar-se. 
- Rebre i distribuir l’avituallament. 

• Preparar zones de refugi temporal i segur per a les persones de pas i donar-los roba d’abric, en cas 
de ser necessari.  

• Gestionar la recepció, l’avituallament i el control del voluntariat, tant del mateix municipi com de 
fora. Concretament, ha de rebre els voluntaris ocasionals que es presentin i ha d’anotar els sues 
noms en una llista. Si són necessaris, cal agrupar-los i integrar-los, segons la seva capacitat, en els 
grups locals actuants més adients. Si no són necessaris, cal comunicar-los que l’Ajuntament ja s’hi 
posarà en contacte quan necessiti la seva ajuda.  

• En cas que la situació ho requereixi, comunicar al director del Pla la necessitat de recursos externs 
al municipi per fer front a l’emergència.  

• Si està nevant, coordinar les neteges de carrers i la distribució de sal.  
 
MITJANS I RECURSOS 

• Comunicacions i els recursos propis per a la logística. 
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FITXA D’ACTUACIÓ 
 

3 

CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA 
 
Responsable: Regidor – Carme Alsina  
Substitut: Tècnic – Rafel Planas  

• Claus del/s centre/s d’acollida. 

• Coneixement del funcionament i accionaments de les funcionalitats del centre d’acollida. 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE 
- CECOPAL de l’Ajuntament si s’escau. 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
- Llistat de recursos disponibles al municipi.  
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FITXA D’ACTUACIÓ 
 

4 

CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 
 
Responsable: Regidor 3 – Josep Alabert 
Substitut: Regidor 4 – David Ollé 

ACCIONS A REALITZAR 

FUNCIONS / ACCIONS 
Ha de contactar amb l’Alcalde. Ha de demanar-lo informació i instruccions. Si l’Alcalde constitueix el 
CECOPAL, desplaçar-s’hi. 
Ha de constituir, si cal, el Grup d’Ordre. 
 
ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’ORDRE 
- Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als nuclis aïllats. Ha de considerar si cal el 

confinament o l’evacuació (Vegeu el directori telefònic a l’apartat 6 del present manual). 
- Ha de recollir, contrastar i facilitar a l’alcalde tota la informació que generi l’emergència. 
- Ha d’encarregar als membres del grup: 

- El control d’accessos a les vies que permeten accedir als llocs d’intervenció, per impedir 
l’accés de persones no autoritzades, en bé de la seva seguretat.  

- Senyalització de les vies d’accés, per tal d’afavorir l’arribada dels grups actuants.  
 
>> Guia d’actuants, control d’accessos i senyalització de camins i pistes per incendis forestals: 

• Hi ha d’haver una reunió dels guies al CECOPAL, per poder-los posar als servei dels grups actuants.  

• Ha d’encarregar als membres del grup: 
- El control d’accessos a les vies que permeten accedir als llocs d’intervenció, per impedir 

l’accés de persones no autoritzades, en bé de la seva seguretat. 
- Senyalització de les vies d’accés, per tal d’afavorir l’arribada dels grups actuants.  

 
>> En cas d’evacuació: 

• Ha de determinar conjuntament amb l’alcalde, el cap de Bombers i el CECAT la zona a evacuar.  

• Ha de consultar el punts 5.1.4. sobre la quantitat de població, les necessitats de mitjans,... 

• Ha de demanat a l’Alcalde, si es considera necessari, la sol·licitud de reforços al cap del Grup 
d’Ordre del Pla Especial de la Generalitat.  

• Ha de determinar conjuntament amb l’Alcalde i el/la responsable del Grup Local Logístic i 
d’Acollida, el centre d’acollida corresponent. 

• Ha d’executar l’evacuació. 

• Ha d’establir el missatge i determinar  les rutes d’avís i evacuació. 

• Ha de mobilitzar, en cas necessari, els mitjans de transport necessaris per l’evacuació.  

• Ha de preveure, juntament amb el cap del Grup d’Ordre del Pla Especial de la Generalitat, la 
vigilància de les zones evacuades.  

 
ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’AVÍS A LA POBLACIÓ 

• Ha de determinar conjuntament amb l’Alcalde, d’acord amb el director del Pla, la necessitat 
d’efectuar algun tipus d’avís.  

• Ha de comprovar l’operativitat dels mitjans d’avís i informació. Si fos necessària la col·laboració 
del Grup d’Ordre i Avisos a la Població del Pla Especial de la Generalitat, cal demanar-la a l’alcalde, 
perquè al seu torn la demani al director d’aquest Pla. 

• Ha de consultar la informació sobre consells d’autoprotecció. 

• Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als nuclis aïllats. 

• Ha de determinar conjuntament amb l’Alcalde la necessitat d’informar el conjunt de la població. 

• Ha d’establir el sistema d’atendre els veïns que s’adrecin a l’Ajuntament cercant informació, bé 
desplaçant-s’hi, bé per telèfon.   

 
ESPECIAL PER NEVADES: 
 
>>  Avís de risc de nevades intenses: avís 

• Ha d’avisar els membres del grup local d’ordre i avisos a la població. 
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FITXA D’ACTUACIÓ 
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CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 
 
Responsable: Regidor 3 – Josep Alabert 
Substitut: Regidor 4 – David Ollé 

• Ha de coordinar-se amb el grup logístic per tenir a punt les rutes de neteja establertes al municipi 
i per a que estigui a punt les zones de distribució de sal, la senyalització dels punts més conflictius 
i per a que s’habilitin els aparcaments de vehicles, en cas de ser necessaris. 

• Ha de comprovar els mitjans disponibles.  
>>  Avís de risc de nevades intenses: prealerta 

• Ha d’informar els membres del grup de la nova situació.  

• Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçaments als nuclis aïllats. 
>>  Alerta  

• Ha de consultar la informació sobre consells d’autoprotecció, sobre l’estat de la xarxa viària, sobre 
les rutes preferents, sobre els punts conflictius a nivell municipal, sobre la conveniència o 
obligatorietat de fer servir cadenes, sobre l’estat dels funcionament del transport públic,... 

• Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als nuclis aïllats, així com els consells 
d’autoprotecció. 

• Ha de procedir al desallotjament dels elements vulnerables que s’escaiguin. 

• Ha de situar els efectius en els punts cítrics (zones obagues, zones més altes, zones amb més 
densitat de població,...) per conèixer els problemes que puguin sorgir i la seva evolució. 

• Ha d’establir el sistema d’atendre els veïns que s’adrecin a l’Ajuntament cercant informació, bé 
desplaçant-s’hi, bé per telèfon.  

>>  Emergència 1 

• Ha de recollir, contrastar i facilitar al director del Pla tota la informació que generi l’emergència 
(transports, serveis bàsics, estat de la xarxa viària, rutes preferents, punts conflictius a nivell 
municipal, conveniència o obligatorietat de fer servir cadenes, etc.). 

• Ha d’encarregar als membres del grup: 
- El control dels accessos a vies o zones impracticables (zones obagues, zones molt altes,...) 
- La senyalització dels punts especialment conflictius. 

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

• També ha de considerar, si s’escau, el desallotjament i evacuació. En cas d’evacuació, s’ha de 
determinar conjuntament amb l’alcalde i el Cap de Bombers, la zona a evacuar. 

• En cas d’evacuació, ha de preveure conjuntament amb el responsable del grup logístic, quins seran 
els centres d’acollida i els mitjans de transport necessaris.  

• Ha d’executar l’evacuació, en cas que sigui necessari. 

• Ha d’establir el missatge, els consells d’autoprotecció i determinar les rutes d’avís i evacuació. 

• Ha de preveure la vigilància de les zones evacuades. 

• Ha d’establir el sistema d’atendre els veïns que s’adrecin a l’Ajuntament cercant informació, bé 
desplaçant-s’hi, bé per telèfon.  

>>  Emergència 2 

• Intensificar les tasques pròpies de l’emergència 1. 

• Demanar, en coordinació amb el grup logístic, la col·laboració de voluntaris i establir els sistemes 
d’autocontrol i adjudicació de tasques als voluntaris municipals.  

 
MITJANS I RECURSOS 

• Comunicacions. 
 

LLOC ON DIRIGIR-SE 
- CECOPAL de l’Ajuntament si s’escau. 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
- Annexes generals.  
- Llistats telefònics. 
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6 DOCUMENT 6. DIRECTORI TELEFÒNIC I CATÀLEG DE 

MITJANS I RECUSOS 

6.1 Directori telefònic 

6.1.1 Organigrama municipal de l’emergència 

Responsable municipal de l’Emergència – Director del Pla de Protecció Civil Municipal 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFON 

Titular: 
Joan Gainza Agustí 

Alcalde  

Substitut: 
Carme Alsina Rubert 

Regidor  

 

Consell Assessor 

CÀRREC OPERATIU NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS 

Coordinador municipal 
de l’emergència 

Titular: 
Joan Gainza Agustí 

Alcalde  

Substitut: 
Blanca Gainza Pont 

Regidor  

Cap del grup local 
logístic i d’acollida 

Titular: 
Carme Alsina Rubert 

Regidor  

Substitut: 
Refel Planas Mayolas 

Tècnic  

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

Titular: 
Josep Alabert Rigall 

Regidor  

Substitut: 
David Ollé Badia 

Regidor  

 

Representant municipal al CECAT 

PLA ESPECIAL NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS / MAIL 

INFOCAT 
NEUCAT 
INUNCAT 
SISMICAT 
... 

Titular: 
Joan Gainza Agustí 

Alcalde  

Substitut: 
Carme Alsina Rubert Regidor  
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6.2 Grups actuants 
En cas d’activació del Pla Especial de la Generalitat, dirigeix els grups actuants el Conseller/a 

d’Interior, que és el seu director/a o la persona en qui ho delegui. Les feines que ha de realitzar 

cadascun dels grups d’actuació local s’han de coordinar amb les dels grups d’actuació del Pla 

Especial de la Generalitat, en el qual s’integren. 

Grup Local Logístic i d’Acollida 

OPERATIU NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS / MAIL 

Responsable de la 
logística 

Responsable: 
Joan Gainza Agustí  

Alcalde   

Substitut: 
Blanca Gainza Pont  

Regidor   

Responsable 
d’Acollida 

Responsable: 
Josep Alabert Rigall 

Regidor  

Substitut: 
Nom  

  

Responsable dels 
voluntaris municipals 
ocasionals  

Responsable: 
Pere Juanola Juanola 

Regidor  

Substitut: 
Nom  

  

Responsable dels 
Serveis Socials  

Responsable: 
David Ollé Badia 

Regidor  

Substitut: 
Nom  

  

Responsable dels 
Serveis Bàsics al 
municipi  

Responsable: 
Carme Alsina Rubert  

Regidora  

Substitut: 
Nom  

  

 

Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població 

OPERATIU NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS / MAIL 

Responsable d’Ordre 

Responsable: 
Joan Gainza Agustí 

Alcalde  

Substitut: 
Josep Alabert Rigall  

Regidor  

Responsable dels 
avisos a la població  

Responsable: 
Blanca Gainza Pont 

Regidor  

Substitut: 
Carme Alsina Rubert  

Regidor  

 

Grup Local d’Intervenció (no existeix al municipi, però sí que hi ha ADF que realitza bàsicament 
tasques preventives) 

OPERATIU NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS / MAIL 

Associació de Defensa 
Forestal del municipi 

Responsable de 
l’Ajuntament: 
Joan Gainza Agsutí 

Alcalde  

President ADF: 
Joan Gainza Agustí   

ADF  
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6.2.1 Centres de coordinació i serveis d’emergència 

CENTRES DE COORDINACIÓ: CECOPAL 

SERVEI TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC 

Centre de Coordinació 
Operativa Local 

Ajuntament 

Emissores RESCAT 
972 59 10 51 

ajuntament@maia.cat 

 

  



DUPROCIM de Maià de Montcal                                                                                               Gener 2021 

Pàgina 62 de 82 

 

6.2.2 Elements vulnerables  

6.2.2.1 Activitats: totes les activitats que suposen una reunió de persones com ara cases de turisme rural, returant, cases de colònies, allotjaments 

turístics, considerats vulnerables per a tot tipus d’emergència al municipi.  

VULNERABILITAT MUNICIPAL: ACTIVITATS VULNERABLES 

CATEGORIA NOM UTM (ETRS 89) TITULAR I TELÈFON / OBSERVACIONS ÚS 

X Y 

Administratiu Ajuntament_Consultori local 478850.65 4674540.36 972 591 051 Instal·lació 

Emmagatzematge Brigada municipal 478963.47 4674300.67 - Instal·lació 

Establiments juvenils Camp de treball 478154.28 4672541.24  Instal·lació 

Establiments de turisme Càmping Coromines 478293.65 4673017.43  Turístic  

Establiments de turisme Mas Cal Carrerter 480033.73 4670769.08  Turístic 

Establiments de turisme Cal Tort 479676.42 4671275.57  Turístic 

Establiments de turisme Mas Riera 479804.63 4672800.15  Turístic 

Establiments de turisme Mas Pere Pau 478246.64 4671835.43  Turístic 

Establiments de turisme La Fustana 479077.48 4674263.90  Turístic 

Establiments esportius Piscina municipal de Maià de Montcal 
Ernest Lluch 

479077.15 4674263.28  Instal·lació 

Establiments de restauració Bar-Restaurant La Torre 479043 4674163.43  Turístic 

Entitats polivalents  Local Social Maià – Casal del Poble 478980.66 4674443.43  Instal·lació 

6.2.2.2 Masies i instal·lacions: totes les activitats que suposen una reunió de persones com ara cases de turisme rural, restaurants, cases de 

colònies, allotjaments turístics, etc. es consideren vulnerables a tot tipus d’emergència al municipi. 

VULNERABILITAT MUNICIPAL: MASIES I INSTAL·LACIONS VULNERABLES 

CODI NOM CATEGORIA X Y Afectacions de riscos Nom 
propietari 

Telèfon de 
contacte Incendis Nevades Sismes Inundacions Ventades 

1041 CAN TEIXIDOR 

Masia 
habitada 478481 4675384 

   

 

  

 

1042 CAN PATORRA 

Masia 
habitada 478670 4674943 
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1043 CAN CANET NOU 

Masia 
habitada 478873 4674952 

   

 

  

 

1044 CAN QUER 

Masia 
habitada 478361 4674853 

   

 

  

 

1045 CAN RAMON CURT 

Masia 
habitada 478688 4674926 

   

 

  

 

1046 CAN CAPÓ 

Masia 
habitada 478430 4674760 

   

 

  

 

1047 CAN SANS 

Masia 
habitada 478498 4674733 

   

 

  

 

1048 CAN AROLA 

Masia 
habitada 478308 4674672 

   

 

  

 

1049 CAN CARRERAS 

Masia 
habitada 478439 4674689 

   

 

  

 

1050 CAL CISTELLER 

Masia 
habitada 478588 4674594 

   

 

  

 

1051 CAN MERU 

Masia 
habitada 478422 4674409 

   

 

  

 

1052 CA L'HOSPITAL 

Masia 
habitada 478395 4674435 

   

 

  

 

1053 CAN CADAMONTIC 

Masia 
habitada 478561 4674182 

   

 

  

 

1054 LA TORRE 

Masia 
habitada 478378 4673955 

   

 

  

 

1055 CAN BONACASA 

Masia 
habitada 478531 4674067 

   

 

  

 

1056 CAN BERNAT DE BONACASA 

Masia 
habitada 478511 4674096 

   

 

  

 

1057 CAN RING 

Masia 
habitada 478356 4673916 
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1058 CAN VERGÉS SEDÓ 

Masia 
habitada 477650 4674057 

   

 

  

 

1059 CAN BASSAGANYES 

Masia 
habitada 477690 4674003 

   

 

  

 

1060 CAN PAIRÓS 

Masia 
habitada 478828 4674259 

   

 

  

 

1061 CAL PASTOR 

Masia 
habitada 478727 4674428 

   

 

  

 

1062 CA L'ESTARRIOLA 

Masia 
habitada 478781 4674412 

   

 

  

 

1063 LA BAIXADA 

Masia 
habitada 478912 4674391 

   

 

  

 

1064 CAN MATEUET 

Masia 
habitada 479713 4671591 

   

 

  

 

1065 CAN LET 1 

Masia 
habitada 478891 4674364 

   

 

  

 

1066 CAN LET 2 

Masia 
habitada 478911 4674282 

   

 

  

 

1067 CAN LLEBRE 

Masia 
habitada 478899 4674340 

   

 

  

 

1068 CAN MASO 

Masia 
habitada 478699 4674153 

   

 

  

 

1069 CAN CELS 

Masia 
habitada 478851 4674230 

   

 

  

 

1070 CAN CARLOS 

Masia 
habitada 478840 4674039 

   

 

  

 

1071 CAN JEPOT 

Masia 
habitada 478875 4674071 

   

 

  

 

1072 CAL NOI DE L'AVI 
Masia 
habitada 478857 4673923 
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1073 CAN JONQUERETES 

Masia 
habitada 479108 4673865 

   

 

  

 

1074 CA L'AYATS 

Masia 
habitada 479370 4674371 

   

 

  

 

1075 LA CANOVA DEL PLA 

Masia 
habitada 479462 4674145 

   

 

  

 

1076 CAN MIGSENYOR 

Masia 
habitada 479181 4673589 

   

 

  

 

1077 CAL VALENT 

Masia 
habitada 479527 4673767 

   

 

  

 

1078 CAN PAGÉS 

Masia 
habitada 479574 4673421 

   

 

  

 

1079 CAN JOAN GROS 

Masia 
habitada 478749 4672452 

   

 

  

 

1080 EL CASOT D'EN POU 

Masia 
habitada 479640 4674399 

   

 

  

 

1081 CAN MARCÓ 

Masia 
habitada 479654 4674277 

   

 

  

 

1082 CAN PATAI 
Masia 
habitada 479620 4674189 

   

 

  

 

1083 MAS LA CASANOVA 

Masia 
habitada 480235 4674948 

   

 

  

 

1084 CAN COMA 

Masia 
habitada 480452 4674770 

   

 

  

 

1085 CAN POU 

Masia 
habitada 480455 4674709 

   

 

  

 

1086 CAN RAMIS 

Masia 
habitada 480630 4674240 

   

 

  

 

1087 CAN JONQUERES 

Masia 
habitada 480498 4673976 
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1088 CAN CLEDA 

Masia 
habitada 480501 4674000 

   

 

  

 

1089 MAS SANTA MAGDALENA 

Masia 
habitada 480913 4674182 

   

 

  

 

1090 CAN FRIGOLA 

Masia 
habitada 481355 4673128 

   

 

  

 

1091 MAS CADAMONT DEL BOSC 

Masia 
habitada 480020 4673472 

   

 

  

 

1092 MAS FERRER 

Masia 
habitada 480084 4672864 

   

 

  

 

1093 MOLÍ D'EN MARIFONT 

Masia 
habitada 479816 4672982 

   

 

  

 

1094 MAS FITA 

Masia 
habitada 480060 4672944 

   

 

  

 

1095 CAN GOITA  
Masia 
habitada 479813 4672833 

   

 

  

 

1096 CAN GENASSA 

Masia 
habitada 479806 4672801 

   

 

  

 

1097 MAS RIERA 

Masia 
habitada 479654 4672872 

   

 

  

 

1098 EL MOLÍ DE CAN RIERA 

Masia 
habitada 479907 4672738 

   

 

  

 

1099 CAN MARIFONT 

Masia 
habitada 479295 4672665 

   

 

  

 

1100 CAN MIRANDA 

Masia 
habitada 479868 4672607 

   

 

  

 

1101 CAN JAN 

Masia 
habitada 479904 4672456 

   

 

  

 

1102 CAN QUEROL VELL 

Masia 
habitada 479587 4672079 

   

 

  

 



DUPROCIM de Maià de Montcal                                                                                               Gener 2021 

Pàgina 67 de 82 

 

1103 CAN MALHIVERN 

Masia 
habitada 480720 4672408 

   

 

  

 

1104 CAN SOT 

Masia 
habitada 480530 4672045 

   

 

  

 

1105 CAL CARRETER 

Masia 
habitada 480035 4670768 

   

 

  

 

1106 CAN PUJOL 

Masia 
habitada 479673 4671573 

   

 

  

 

1107 CAL PASTOR DE DOSQUERS 

Masia 
habitada 479635 4671491 

   

 

  

 

1108 ESCOLES DE DOSQUERS 

Masia 
habitada 479735 4671410 

   

 

  

 

1109 CAL TORT 

Masia 
habitada 479665 4671273 

   

 

  

 

1110 CAL LETS 

Masia 
habitada 479578 4672265 

   

 

  

 

1111 CAN FERRIOL 

Masia 
habitada 479344 4671894 

   

 

  

 

1112 CAN ROQUETA 

Masia 
habitada 479332 4671822 

   

 

  

 

1113 CAN FAGES 

Masia 
habitada 479372 4671792 

   

 

  

 

1114 CAN MARÇAL 

Masia 
habitada 479367 4671308 

   

 

  

 

1115 CAN TONICO 

Masia 
habitada 478292 4671884 

   

 

  

 

1116 CAN GARRIGA 

Masia 
habitada 478155 4671838 

   

 

  

 

1117 CAN PASCOL 

Masia 
habitada 478202 4671862 
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1118 CAN CALASTRO 

Masia 
habitada 478176 4671997 

   

 

  

 

1119 

CAN CADAMONT DE 
BRUGUERS 

Masia 
habitada 478163 4671960 

   

 

  

 

1120 CAL BATU 

Masia 
habitada 479650 4671472 

   

 

  

 

1121 LA RECTORIA DE DOSQUERS 

Masia 
habitada 479641 4671530 

   

 

  

 

1122 ELS ESTUDIS VELLS 

Masia 
habitada 479609 4671511 

   

 

  

 

1123 CAN PERE-PAU 

Masia 
habitada 478252 4671813 

   

 

  

 

1124 MAS PUIGJASSER 

Masia 
habitada 477796 4672205 

   

 

  

 

1125 LA CANOVA DEL RIU 

Masia 
habitada 477294 4671923 

   

 

  

 

1126 CAN TASI 
Masia 
habitada 478405 4672873 

   

 

  

 

1127 CAN COROMINAS 

Masia 
habitada 478332 4673097 

   

 

  

 

1128 MAS SANT PRIM 

Masia 
habitada 478098 4673131 

   

 

  

 

1129 LA CASICA 

Masia 
habitada 477548 4673160 

   

 

  

 

1130 CAN GRIFOU 

Masia 
habitada 477486 4673215 

   

 

  

 

1131 MAS LLORENÇ(CAN TRAVER) 
Masia 
habitada 477441 4673124 

   

 

  

 

1132 CAN NOGUERÓ 

Masia 
habitada 477492 4673185 
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1133 CAN ROU 

Masia 
habitada 477428 4673156 

   

 

  

 

1134 CA L'EUDAL 

Masia 
habitada 477533 4673237 

   

 

  

 

1135 CAN XACÓ 

Masia 
habitada 477789 4673524 

   

 

  

 

1136 CA LA BORDA 

Masia 
habitada 479843 4672500 

   

 

  

 

1137 CAN MATA VERA 

Masia 
habitada 479347 4674505 

   

 

  

 

1139 CAN JOU 

Masia 
habitada 479786 4673057 

   

 

  

 

1140 CAN QUEROL NOU 

Masia 
habitada 479574 4672113 

   

 

  

 

1141 PLAÇA DE DOSQUERS 

Masia 
habitada 479874 4672296 

   

 

  

 

1142 LA TEULERIA (GRANJA CALLÍS) 
Masia 
habitada 480057 4671681 

   

 

  

 

1143 CAN PERE-PAU NOVA 

Masia 
habitada 478242 4671791 

   

 

  

 

1144 LA CANOVA NOVA DEL RIU 

Masia 
habitada 477271 4671945 

   

 

  

 

1145 EL SOLAR 

Masia 
habitada 478688 4673169 

   

 

  

 

1146 CAN FERRATJÓ 

Masia 
habitada 478625 4673225 

   

 

  

 

1147 MAS PRUJÀ 

Masia 
habitada 478064 4673194 

   

 

  

 

1871 LA CASA BLANCA 

Masia 
habitada 479759 4673159 
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1979 CAL CUCUT 
Masia 
habitada 479026 4675052 

   

 

  

 

1980 CAN LLUCI 
Masia 
habitada 477999 4673998 

   

 

  

 

1981 CAN VILA RODONA 
Masia 
habitada 480497 4671186 

   

 

  

 

1982 CAL CASQUET 
Masia 
habitada 478760 4673739 

   

 

  

 

1983 CAL BISBE 
Masia 
habitada 479351 4674510 
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6.2.3 Centres d’acollida 

CENTRES D’ACOLLIDA MUNICIPALS 

NOM ADREÇA CAPACITAT CARACTERÍSTIQUES 

Ajuntament de Maià de 
Montcal 

C/ Nostra Senyora del 
Mont, 12 

20 persones Local equipat amb lavabo 

Casal del poble C/ Sant Vicenç, 10 50 persones Local equipat amb lavabo 

Piscina municipal Ctra de Girona 10 persones Vestidors amb dutxa i 
lavabo 

Església Plaça de l’Església 50 persones   

6.2.4 Municipis veïns 

MUNICIPIS VEÏNS 

MUNICIPI 
TELÈFON 

AJUNTAMENT 
TELÈFON 

Mòbil de l’alcalde/ssa 

UBICACIÓ 
(Respecte Maià de 

Montcal) 

Beuda 972 59 05 34 Bernat Sanz i 
Fernàndez 

N i O 

Sant Ferriol 972 59 09 51 Albert Fàbrega i 
Sánchez 

S-O 

Cabanelles 972 56 51 61 Martí Espigulé 
Vallmajó 

E 

Crespià 972 59 70 65 Francesc Xavier Quer i 
Bosch 

E 

Esponellà 972 59 78 00 David Juan Garganta S 

Serinyà 972 59 31 28 Josep Antoni Ramon S 

 

6.2.5 Mitjans de comunicació  

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

DESCRIPCIÓ LOCALITZACIÓ TELÈFONS 

Catalunya Ràdio 91.5 
www.catradio.com 

correu@catradio.com 

Catalunya informació 103.2 
www.catalunyainformacio.cat 

cinformació@catradio.com 

RAC1 100.1 
Tel. 93 270 44 00 

rac1@rac1.net  

Ràdio Olot 98.1 
Jordi Altesa, informatius: 

informatius@radio-olot.com 
972 26 17 50 

 

6.3 Catàleg de mitjans i recursos 

6.3.1 Mitjans i recursos de l’Ajuntament  

MITJANS I RECRUSPS DE L’AJUNTAMENT 

NOM PERSONA DE CONTACTE DADES DE LOCALITZACIÓ 

Edifici ajuntament Ajuntament de Maià de 
Montcal 

 
972 591 051 

 

Local de la brigada municipal  

Piscina municipal   

 

http://www.catradio.com/
mailto:correu@catradio.com
http://www.catalunyainformacio.cat/
mailto:cinformació@catradio.com
mailto:rac1@rac1.net
mailto:informatius@radio-olot.com
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6.3.2 Xarxa d’hidrants municipal complerta 

XARXA D’HIDRANTS 

CODI ELEMENT COTA X Y 

15 Hidrant 198,11 479486 4673753 

16 Hidrant 190,95 479627 4673452 

17 Hidrant 182,81 479767 4673042 

18 Hidrant 170,68 479855 4672560 

19 Hidrant 170,49 479803 4672164 

20 Hidrant 154,60 479596 4671508 

21 Hidrant 247,62 478741 4674932 

22 Hidrant 204,21 479411 4674101 

23 Hidrant 215,20 479066 4674208 

24 Hidrant 261,39 478416 4674211 

25 Hidrant 236,39 478541 4674144 

26 Hidrant 222,94 478680 4674040 

27 Hidrant 223,83 478811 4674231 

28 Hidrant 200,66 480107 4672949 

29 Hidrant 222,09 478925 4674385 

30 Hidrant 238,87 478698 4674490 

31 Hidrant 238,26 478734 4674475 

32 Hidrant 195,54 481327 4673100 

33 Hidrant 194,12 477553 4673182 

34 Hidrant 214,69 479358 4674523 

35 Hidrant 223,87 479152 4674684 

36 Hidrant 164,37 480016 4671691 

37 Hidrant 178,76 478266 4673058 

39 Hidrant 223,55 479076 4674566 

40 Hidrant 221,86 478999 4674420 

 

6.3.3 Serveis bàsics  

SERVEIS BÀSICS 

SERVEI PERSONA DE CONTACTE TELÈFON DE CONTACTE 

Xarxa d’abastament d’aigua 
potable 

PRODAISA  

Xarxa elèctrica 
Estacions transformadores  

Fecsa Endesa  

Xarxa viària Centre de control de carreteres 
de la Generalitat de Vic 

 

 

6.3.4 Serveis sanitaris 

SERVEIS SANITARIS 

SERVEI PERSONA DE CONTACTE TELÈFON DE CONTACTE 

Atenció primària Consultori local 972 59 10 51 

Atenció hospitalària 
Hospital d’Olot i Comarcal de la 

Garrotxa 
972 26 18 00 / 972 26 92 02 
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6.4 Criteris d’activació concrets per a riscos especials 
PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC 

SITUACIÓ RISC 
N

O
TI

FI
C

A
C

IÓ
 

Segons la intensitat: 
- Sisme d’intensitat menor de II en comarques amb densitat de 

població alta o Zona A. 
- Sisme d’intensitat menor de II-III en comarques amb densitat de 

població mitjana o Zona B. 
- Sisme d’intensitat menor de II-III en comarques amb densitat de 

població baixa o Zona C. 
Segons la percepció: 
- Sisme no percebut. 
- Sisme a penes percebut. 
- Sisme amb percepció parcial en una o vàries poblacions.  

Risc sísmic 

A
V

ÍS
 

Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: 
- Prediccions a llarg termini. 
- SMP de qualsevol grau, a mig termini. 
- SMP de grau 1, a molt curt o curt termini. 

Risc per 
inundacions 

- Previsió de nevades amb un horitzó temporal de predicció entre 36 i 
96 hores. 

- Previsió de nevades amb un SMP grau 1 per neu en comarques amb 
vulnerabilitat baixa i/o moderada.  

Risc per nevades 

P
R

EA
LE

R
TA

 

Valoració conjunta dels indicadors següents: 
- El mapa dinàmic de perill d’incendis forestals. 
- El Pla Alfa (nivell 2). 
- Si SISCOM (nivell 1) o simultaneïtat d’incendis de nivell inferior. 
- Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de 

vulnerabilitat i, per tant, el risc. 
En incendis en què la situació es pugui solucionar amb els mitjans 
habituals de gestió d’emergències i l’afectació a la població sigui nul·la o 
reduïda. 
A criteri de la Direcció del Pla, quan es produeixin situacions 
potencialment greus de GIFs. 

Risc per incendis 
forestals 

- Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: 
o SMP de grau 2, a molt curt o curt termini. 
o SMP de grau 3, a curt termini. 

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

Risc per 
inundacions 

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

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

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

Risc per nevades 

Segons la intensitat: 
- Sisme d’intensitat entre II i III-IV en comarques amb densitat de 

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

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

població baixa o Zona C. 
Segons la percepció: 
- Sisme amb percepció àmplia en un o varis municipis. 
- Sisme amb percepció parcial en una o vàries comarques.  

Risc sísmic 
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PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC 

SITUACIÓ RISC 
A

LE
R

TA
 

FASE 4 o FAFSE 5 declarada per l’OMS quan es doni algun dels supòsits 
següents: 
- Sigui necessari imposar mesures de contenció per evitar la 

propagació de la pandèmia. 
- Casos aïllats confirmats a Catalunya. 
- No hi ha casos a Catalunya però sí que hi ha confirmats a l’entorn. 
FASE 6 declarada per l’OMS amb o sense casos aïllats confirmats a 
Catalunya, sempre i quan: 
- No hi hagi impacte en el sistema sanitari (nivell 1). 
- No hi manquin subministraments bàsics (nivell 1). 
- No hi hagi impacte social. 
Període post-pandèmic: 
- Quan el Comitè d’emergències del Pla n’estableixi la necessitat per 

altres circumstàncies o motius estratègics. 

Malalties 
transmissibles 

emergents amb 
potencial alt risc 

FASE 6 declarada per l’OMS i un nombre considerable (≥350 per cada 
100.000 habitants) de casos estimats a Catalunya, sempre i quan: 
- Hi hagi perill de col·lapse del sistema sanitari (nivell 2). 
- Hi hagi alarma social. 
- Hi hagi alta incidència de baixes (nivell 1 o nivell 2). 
Quan el Comitè d’emergències del Pla n’estableixi la necessitat per altres 
circumstàncies o motius estratègics.  

Valoració conjunta dels indicadors següents: 
- El mapa dinàmic de perill d’incendis forestals.  
- El Pla Alfa (nivell 3). 
- El SISCOM (nivell 2) i simultaneïtat d’incendis de nivell inferior. 
- Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de la 

vulnerabilitat i, per tant, del risc.  
- En incendis que, sense implicar risc per a les persones alienes a 

l’extinció i per als béns que no siguin de naturalesa forestal, es 
preveu que tinguin una duració prou important com perquè sigui 
necessària l’activació d’un dispositiu preventiu especial. 

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

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

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

Risc per incendis 
forestals 

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

Risc per 
inundacions 
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PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC 

SITUACIÓ RISC 

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

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

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

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

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

Risc per nevades 

Segons la intensitat: 
- Sisme d’intensitat entre IV i IV-V en comarques amb densitat de 

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

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

població baixa o Zona C.  

Risc sísmic 

EM
ER

G
ÈN

C
IA

 1
 

FASE 6 determinada per l’OMS i un nombre considerable (≥ 700 per cada 
100.000 habitants) de casis estimats a Catalunya, quan a més, es 
produeix alguna de les circumstàncies següents: 
- Es produeix un col·lapse del sistema sanitari (nivell 3). 
- Es produeixi un risc molt important de col·lapse en la resta de serveis 

imprescindibles per al funcionament de la societat (nivell 2).  
Quan el Comitè d’emergències del Pla n’estableixi la necessitat per altres 
circumstàncies o motius estratègics.  

Malalties 
transmissibles 

emergents amb 
potencial alt risc  

En base als criteris següents: 
- Grau d’afectació a la població i actuacions sobre la mateixa 

(informació, evacuació d’urbanitzacions, barris perifèrics, barris de 
nuclis urbans, etc.). 

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

- Mitjans necessaris. 
- Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla, que justifiquin 

l’activació d’un dispositiu preventiu especial.  

Risc per incendis 
forestals 

Es produeixin inundacions en rius, rieres, torrents,... (produïdes per 
desgel o fusió de neu, obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió de 
lleres, enfonsaments o dificultats de drenatge i/o acció de les marees) 
que tinguin efectes importants però limitats sobre el territori. També 
quan aquests efectes siguin produïts per l’estat de la mar. Aquetes 
circumstàncies s’avaluarà a partir de la informació que es disposi en el 
moment de l’emergència en base a criteris de grau d’afectació a la 
població ai actuacions sobre la mateixa (informació, evacuació, etc.), 
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. 
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 graus inundacions sigui 
imminent degut a la imminència de precipitacions excepcionals i sempre 
i quan es donin altres circumstàncies que puguin agreujar el fenomen, 
com ara que el terreny estigui saturat com a conseqüència d’episodis 
abundants de precipitacions recents i que la capacitat dels cursos fluvials 
i dels embassaments estigui al límit.   

Risc per 
inundacions 
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PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC 

SITUACIÓ RISC 

Segons la intensitat: 
- Sisme d’intensitat entre V i VI-VII en comarques amb densitat de 

població alta o Zona A. 
- Sisme d’intensitat VI-VII en comarques amb densitat de població 

mitjana o Zona B. 
- Sisme d’intensitat entre VII i VII-VIII en comarques amb densitat de 

població baixa o Zona C. 
Segons la percepció o dany: 
- Sisme amb entre 1 i 10 víctimes de qualsevol categoria. 
- Sisme amb entre 1 i 65 víctimes greus o categoritzades com 

immediates. 
- Sisme amb entre 1 i 10 morts. 
- Sismes amb molts edificis amb danys no estructurals visibles. 
- Sisme amb varis edificis amb danys estructurals visibles. 
- Sisme amb fallada de les línies vitals a nivell local.  

Risc sísmic 

EM
ER

G
ÈN

C
IA

 2
 

FASE 6 determinada per l’OMS amb un nombre important de casos (≥ 
3.500 habitants per cada 100.000 habitants) de casos d0infecció estimats 
a Catalunya i amb una taxa de mortalitat >1% dels afectats o 0,5% de la 
població. 
Quan el Comitè d’emergències del Pla n’estableixi la necessitat per altres 
circumstàncies o motius estratègics.  

Malalties 
transmissibles 

emergents amb 
potencial alt risc 

Quan es produeixi un GIF o conjunt d’incendis simultanis els efectes dels 
quals afectin una extensió important del territori. Aquesta circumstància 
s’avalua a partir dels criteris anteriorment esmentats (per exemple, que 
posi en perill greu nuclis importants de població, duració superior a 24 
hores, requeriment de mitjans externs a Catalunya, etc.).  

Risc per incendis 
forestals 

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 i/o acció de les marees o per estat de la mar) que afectin una 
extensió important del territori. També en base als criteris anteriorment 
esmentats (per exemple que afecti a més d’una regió d’emergències o 
posi en perill greu nuclis importants de població). 
Per escenari límit o escenari 3 en preses i/o el desguàs de la presa sigui 
la que produeixi danys molt importants aigües avall de la presa.  

Risc per 
inundacions 

Valoració dels criteris següents: 
- Extensió territorial i durada prevista de l’episodi. 
- Grau d’afectació a la població i actuacions sobre la mateixa 

(informació, recomanacions,...). 
- Grau d’afectació en la mobilitat i els serveis bàsics a la població.  
- Recursos necessaris per a gestionar l’emergència i requeriment de 

mitjans externs. 
- Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla. 

Risc per nevades 
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PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC 

SITUACIÓ RISC 

Segons la intensitat: 
- Sisme d’intensitat superior a VII en comarques amb densitat de 

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

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

població baixa o Zona C. 
Segons la percepció o dany: 
- Sisme amb més de 10 víctimes de qualsevol categoria. 
- Sisme amb més de 6 víctimes greus o categoritzades com 

immediates. 
- Sisme amb més de 10 morts. 
- Sisme amb moltes edificis amb danys estructurals visibles. 
- Sismes amb fallada de les línies vitals a nivell comarcal. 

Risc sísmic 
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7 DOCUMENTS 7. CARTOGRAFIA BÀSICA I ESPECÍFICA  

Cartografia específica dels elements vulnerables a escala 1:10.000 o 1:40.000 o aquella que sigui 

més adient amb la llegenda inclosa. 

A la cartografia es representen els recursos i les infraestructures de la llista adjunta, amb la 

simbologia i el color corresponents.  

PLÀNOL 1. PLÀNOL BÀSIC MUNICIPAL 

 

PLÀNOL 2. VULNERABILITAT I PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ EN CAS DE NEVADES 
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PLÀNOL 3. VULNERABILITAT I PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ EN CAS DE SISMES I VENT 

 

PLÀNOL 4. VULNERABILITAT I PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ EN CAS D’INUNDACIONS 

 

PLÀNOL 5. VULNERABILITAT I PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ EN CAS D’INCENDI FORESTAL 
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Signat,  

 

 

Joan Gainza Agustí 

Alcalde de Maià de Montcal 
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Plànol bàsic municipal
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