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1. Document 1. Generalitats i Organització Municipal 
 

1.1. Introducció, normativa i disposicions legals 
 
El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i 
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones 
i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota 
responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema 
autonòmic de protecció civil. 
Degut a que St. Miquel de Campmajor és una població afectada per riscos objecte de plans especials 
degudament aprovats per el Govern, i d’acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, 
l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest 
document n’és la base. 

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

A nivell municipal St Miquel de Campmajor: 

 Disposa dels següents Plans, que actualment estan caducats: 

PLA OBLIGATORIETAT NOM DATA 

INFOCAT Recomanat PAM INFOCAT St Miquel de Campmajor 19/02/2009 

NEUCAT Recomanat PAM NEUCAT St Miquel de Campmajor 20/10/2011 

INUNCAT - PAM INUNCAT St Miquel de Campmajor 18/02/2010 

SISMICAT Obligat PAM SISMICAT St Miquel de Campmajor 06/05/2008 

VENTCAT Obligat - - 

 

 Creació de la Comissió de Protecció Civil municipal el dia..../..../.... 

 Nomenament del tècnic de protecció civil municipal el dia ..../..../.... 

 Ban municipal sobre.....................................el dia..../..../.... 
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 ADF Estany (núm 156) formada el dia 08/04/1988 pels municipis de St Miquel de Campmajor, 
Banyoles, Serinyà, Crespià, Esponellà, Fontcoberta, Camós, Palol de Revardit, Porqueres i 
Cornellà del Terri. 

 LIMNOS (Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l'Estany. 

 Pla de Prevenció d’Incendis forestals en l’àmbit de l’ADF ESTANY (núm PPIF 224), redactat 
el desembre de 2018, aprovat en data 28/01/2020 per la Direcció General  del Medi 
Natural i Biodiversitat i vigent fins el 31 de desembre de 2024 

 

A nivell autonòmic: 

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

 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’emergència 
exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT). 

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

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

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

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

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

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

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI 

 

DISSEMINATS (IDESCAT 2020): 

https://www.idescat.cat/codis/?id=50&n=9&c=171740&lang=es 

 BRIOLF ST MARTÍ DE ST MIQUEL FALGONS VENTATJOL 

SUPERFÍCIE TOTAL 

(Km2) 

4,0 6,5  11,7 8,3 2,7 

POBLACIÓ (hab) 0 74 103 39 13 

PERCENTATGE DE 

POBLACIÓ 

0 % 32% 45% 17% 6% 

DENSITAT 

POBLACIÓ 

0 2,22 3,1 1,17 4,8 

NOM MUNICIPI St Miquel de Campmajor 

COMARCA Pla de l’Estany 

PROVÍNCIA Girona 
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1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA / MUNICIPIS VEÏNS 

 

 TELÈFON TELÈFON POLICIA UBICACIÓ 

ST FERRIOL 972 59 09 51 - Nord 

MIERES 972 68 01 84 - Oest 

ST MARTÍ DE LLÉMENA 972 44 30 34 - Sud-oest 

CANET D’ADRI 972 42 82 80 - Sud-est 

PORQUERES 972 57 01 02 - Sud-est 

SERINYÀ 972 59 31 28 - Nord-est 

 

SUPERFÍCIE TOTAL 33,2 Km2 

PERÍMETRE 34,4 Km 

SUPERFÍCIE URBANA 0,02375 km2 

SUPERFÍCIE FORESTAL 25,78 km2 

SUPERFÍCIE AGRÍCOLA 7,39 km2 
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1.2.3. DADES DE POBLACIÓ 
 

 

VIES DE COMUNICACIÓ 

CARRETERA / 

AUTOPISTA 
TITULARITAT 

PUNTS 

QUILOMÈTRICS 

(FRONTERERS) 

PONTS I TÚNELS 

GI-524 Generalitat de Catalunya Km 21,12 a km 25,5 Veure taula punts singulars 

GIP-5244 Diputació de Girona Km 0 a km 4,7 Veure taula punts singulars 

GIV-5246 Diputació de Girona Km 0 a km 5 Veure taula punts singulars 

GIV-5247 Diputació de Girona Km 9 a km 9,5 aprox Veure taula punts singulars 

 

Segons les dades de l’inventari de camins del Pla de l’Estany (actualitzat amb motiu dels treballs del 
present pla), Sant Miquel de Campmajor integra un total de 104 camins (amb un total de 182 trams) 

Quantitativament, la tipologia dels camins que trobem al municipi classificats entre primaris (es 
possible la circulació creuada de vehicles), secundaris (la circulació creuada només és possible en 
determinats sobre-amples) i terciaris (on no és possible el creuament de vehicles), mostra un 6% de 
trams de la primera categoria, un 15% de secundaris i un 61% on no es pot donar el pas creuat de 
vehicles. 

 

Respecte a l’evolució en les tipologies i en l’estat dels trams només cal destacar el fet que hi ha un 
percentatge significatiu de camins que estan essent objecte de millora a través d’operacions 
d’aplicació de ferms de formigó o si més no amb l’aportació de ferms de grava o altre tipus de 
rodadura, sobretot en aquells casos en que el camí condueix a masos o granges, no així en els camins 
d’un ús més secundari com el desembosc o els utilitzats majoritàriament per a la caça. 

CAMINS 

CODI_VIAL COPER FERM ACCESSIBIL NOM 

VIR00068 P 4 B CAMÍ DE CAN BATLLE DE LA ROQUETA 

VIR00074 P 4 B CAMÍ LA CASOTA 

VIR00079 P 2 B CAMÍ CAN CARRERA PETIT 

VIR00086 P 4 B CAMÍ DE CAN GIFRE 

VIR00104 P 2 R CAMÍ DE PUJANDOLA A ROCACORBA 

VIC00091 S 1 B CAMÍ DE SANT NAZARI 

DADES DE POBLACIÓ 

POBLACIÓ TOTAL 229 

POBLACIÓ ESTACIONAL MITJANA  
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VIR00005 S 2 B CAMÍ DEL CROUS 

VIR00006 S 2 B CAMÍ DE S.MIQUEL DE CAMPMAJOR A BRIOLF 

VIR00020 S 2 B CAMÍ DEL CLOT DEL GODALL 

VIR00021 S 2 B CAMÍ DE CAN JOFRE 

VIR00036 S 3 B CAMÍ DE SANTA QUITÈRIA 

VIR00053 S 2 B CAMÍ CAN COROMINA 

VIR00065 S 2 B CAMÍ EL TRULLS 

VIR00067 S 2 B CAMÍ DE L'ORENGA 

VIR00076 S 0 B CAMÍ CAN MIQUELET 

VIR00080 S 2 B CAMÍ DE S.MIQUEL DE CAMPMAJOR A 
PUJAMOL 

VIR00081 S 1 B CAMÍ EL RODORAR 

VIR00088 S 4 B CAMÍ DE MAS TALAIA 

VIR00089 S 1 B CAMÍ DE CAN SERRA 

VIR00095 S 4 B CAMÍ MAS CARGOL 

VIR00098 S 2 B CAMÍ DE FALGONS A MONTFALGÓ 

VHR00009 T 1 R CAMÍ DEL COLL DE GUIXERES 

VHR00085 T 2 B CAMÍ DE S.MIQUEL DE CAMPMAJOR A 
PUJARNOL 

VIC00066 T 1 R CAMÍ LES COMALERES 

VIC00069 T 1 B CAMÍ DE LA ROQUETA 

VIC00072 T 1 R CAMÍ EL MAS NOU 

VIC00084 T 2 B CAMÍ EL EMPRIUS 

VIC00090 T 1 B CAMÍ DE CAN SAGNARI 

VIC00094 T 1 B CAMÍ DE CAN GIFRE DE DALT 

VIC00099 T 1 B CAMÍ DEL COLLET DE BASTARRA 

VIP00002 T 1 B CAMÍ DEL COLLELL 

VIP00007 T 1 R CAMÍ DE CAN CONILL 

VIP00008 T 1 D CAMÍ DE LA ROMPUDA 

VIP00011 T 1 D CAMÍ DE BAC DE CAN JOFRE 

VIP00014 T 1 D CAMÍ DE BRIOLF 

VIP00022 T 1 D CAMÍ DE LA RIERA DE CAMPMAJOR 

VIP00024 T 1 D CAMÍ COSTA DE LES CASES 

VIP00025 T 1 D CAMÍ DE CAN GARSA 

VIP00027 T 1 D CAMÍ DE BOSC DE CAN SERRA 

VIP00030 T 1 R CAMÍ DE CAN ROVIRA 

VIP00031 T 1 R CAMÍ DEL PLÀ DE LA VINYA 

VIP00033 T 1 D CAMÍ DE LES GUIXERES 

VIP00034 T 1 D CAMÍ DE LA SERRA MITJANA 

VIP00044 T 1 R CAMÍ MAS LLORENÇ 

VIP00049 T 1 D CAMÍ EL RITORT 

VIP00051 T 1 B CAMÍ PUIG DE LES SENYORES 

VIP00058 T 1 B CAMÍ CASANOVA D'EN LLORENÇ I VICENÇ 

VIP00060 T 1 D CAMÍ DE FALGONS 

VIP00062 T 1 B CAMÍ MAS FERRIOL 
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VIP00064 T 1 D ANTIC CAMÍ DE FALGONS 

VIP00073 T 1 D CAMÍ CAN BARCELÓ 

VIP00077 T 1 R CAMÍ CAN BARRIS 

VIP00093 T 1 B CAMÍ BAGA DE CAN SERRA 

VIP00101 T 1 D CAMÍ LES ARTIGUES 

VIP00103 T 1 B CAMÍ ARTIGARS 

VIR00001 T 1 R CAMÍ DE CAN CADAMONT 

VIR00003 T 1 B CAMÍ DE CAL VICARI 

VIR00004 T 1 R CAMÍ DE PIELLS 

VIR00009 T 1 R CAMÍ DE LES CARRERES 

VIR00012 T 1 D CAMÍ DE BRIOLF 

VIR00013 T 1 R CAMÍ EL SEGALARS 

VIR00015 T 2 B CAMÍ DE SERINYÀ A S.MIQUEL DE 
CAMPMAJOR 

VIR00016 T 1 R CAMÍ DE CAN PLÀ 

VIR00017 T 2 B CAMÍ OLIVERES 

VIR00018 T 1 R CAMÍ DEL GODALL 

VIR00019 T 1 B CAMÍ DEL BOSC DEL GODALL 

VIR00021 T 4 B CAMÍ DE CAN JOFRE 

VIR00023 T 2 B CAMÍ DE LES CASES 

VIR00026 T 1 R CAMÍ DE CAN PERE PASTOR 

VIR00028 T 1 R CAMÍ DE CAN PRAT 

VIR00029 T 2 B CAMÍ DE SANT MIQUEL 

VIR00032 T 1 B CAMÍ DE LA ROSSA 

VIR00035 T 2 B CAMÍ DEL CROUS 

VIR00037 T 4 B CAMÍ DE CAN MARQUÉS 

VIR00038 T 1 R CAMÍ DE LA QUINTANA 

VIR00039 T 2 B CAMÍ DE CAN COMA PETIT 

VIR00040 T 1 R CAMÍ DE CAN RIPOLL 

VIR00041 T 1 D CAMÍ DE CAN COMA GROS 

VIR00042 T 1 R CAMÍ EL CORRAL 

VIR00043 T 4 B CAMÍ CAN BAPTISTA 

VIR00045 T 2 B CAMÍ DE LA BARRACA 

VIR00046 T 4 B CAMÍ MAS COLOMER 

VIR00047 T 1 B CAMÍ DE LA GUÀRDIA 

VIR00048 T 2 B CAMÍ DE LA CASICA 

VIR00050 T 2 B CAMÍ PLANAFERRANA 

VIR00052 T 2 B CAMÍ MOLL D'EN PLANA 

VIR00054 T 1 B CAMÍ MARILOL 

VIR00056 T 1 B CAMÍ MAS CASANOVA 

VIR00057 T 1 B CAMÍ EL CAMÓS 

VIR00059 T 0 B CAMÍ MAS PLANA DE FALGONS 

VIR00061 T 1 B CAMÍ DE MIERES A FALGONS 

VIR00063 T 2 B CAMÍ LES COMALERES 
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VIR00070 T 4 B CAMÍ LA CASANOVA 

VIR00075 T 1 B CAMÍ CAN VEÍ 

VIR00085 T 1 B CAMÍ EL PUJOL 

VIR00096 T 1 B CAMÍ MAS BRUGUER 

VIR00097 T 1 R CAMÍ FONTANELLA 

VIR00100 T 1 B CAMÍ MAS BALDIROT 

VJR00019 T 1 R CAMÍ DE SERINYÀ A S.MIQUEL DE 
CAMPMAJOR 

VJR00022 T 1 B CAMÍ DE CAN GINESTAR AL COLLET DE 
GUIXERES 

VIC00071  2 B CAMÍ DE CAN PAU TORRE 

VIC00078  2 B CAMÍ CAN BARRIS 

VIC00078  2 B CAMÍ CAN BARRIS 

VIP00082  0  CAMÍ CAN CARRERA PETIT 

VIP00083  1 R CAMÍ CAN BARRIS 

VIP00092  1 R CAMÍ DE SANT NAZARI 

VIR00055  2 B CAMÍ CA L'ESTANY 

VIR00087  2 B CAMÍ PRADOI 

VIR00102  1 B CAMÍ MAS CARGOL 

Veure notes al peu de pàgina1 
 

                                                           
1Segons el Pla INFOCAT: 
Camins primaris: camins que tenen una amplada mínima de 5 m i que permeten el pas creuat de vehicles de 
tipus bomba rural pesada (BRP). 
Camins secundaris: camins i pistes forestals entre 3 i 5 m d'amplada amb sobre-amples disposats cada 100-
150 m que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP). 
Camins terciaris: camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de camions tipus BRP i que tampoc no 
disposen de sobre-amples cada 100–150 metres. 
 
Segons l’Inventari de Camins comarcal 
COPER: P=Primari, S=Secundari, T=Terciari 
FERM: 1=de terra sense cap tractament, 2=amb capa de rodadura de tot-ú, 3=aglomerat, 4=formigonat 
ACCESSIBIL= B=bona,  R=regular/dolenta,  D=molt dolenta 
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Xarxa elèctrica 
 

L’energia elèctrica la subministra l’empresa distribuïdora Bassols Energia, SA, el manteniment també 
corre a càrrec seu. Les línies elèctriques que subministren els nuclis i la població dispersa tenen una 
tensió de 25 kV i la gran majoria són aèries recolzades amb suports de formigó, de fusta o torres 
metàl·liques. Al tractar-se d’un municipi bàsicament format per habitatges disseminats, compta amb 
moltes estacions transformadores. 

El municipi de Sant Miquel de Campmajor no té cap infraestructura de generació d’energia. El 
consum energètic és d’origen domèstic, ja que no hi ha cap indústria al municipi. 

                                                           
 Dades cartografiades 

LÍNIES ELÈCTRIQUES 

LÍNIA2 TENSIÓ COMPANYIA AFECTA LA MASSA 

FORESTAL? (S/N) 

BAIXA 1 220 V Bassols energia SL S 

BAIXA 2 380 V Bassols energia SL S 

MITJA 1 5 KV Bassols energia SL S 

MITJA 2 25 KV Bassols energia SL S 

ESTACIONS TRANSFORMADORES 

CODI NOM X UTM Y UTM 

109 GIMFERRER 473655 4665266 

337 OLIVERES 474258 4666882 

336 SEGALARS 473423 4667618 

176 CROUS 472593 4666573 

110 EL COLLELL 471819 4666608 

822 CAN JOFRE 473172 4668465 

833 EL XALIÓ 471746 4665010 

838 SANTA QUITERIA 474264 4664288 

839 MAS LLORENS 474141 4664034 

840 CAN LLAMBERT 474584 4663646 

801 SANT MIQUEL 474081 4663653 

850 PLANAFERRANA 473369 4663570 

806 LA COMA 472824 4660694 

843 BAGOT 472976 4661026 

805 CAN PARADOI 473242 4661607 

804 AVICOLA FALGONS 471800 4661752 

835 CAL SABATER 472029 4661976 

803 CAN PLANA 472537 4662233 

855 CAN BARRIS 474026 4662190 

856 LA CASOTA 473847 4662679 
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Xarxa de sanejament 

De la mateixa manera, el principal nucli de població corresponent al veïnat on hi ha l’ajuntament i els 
equipaments municipals, no disposa de cap xarxa de sanejament, sinó que les aigües residuals 
domèstiques estan connectades a fosses sèptiques, que també són buidades 

 

Xarxa d’aigua potable municipal 

El municipi disposa de xarxa d’aigua potable des del nucli urbà fins la zona del veïnat de la Pocafarina 
al nord de la carretera GI-524 (Cal Secretari). 

Aquest servei és públic i està gestionat per l’Ajuntament de St Miquel de Campmajor. 

Xarxa de gasificació: 

El municipi no disposa de xarxa de gasificació´. 

Xarxa de transport públic 

El municipi no disposa de cap línia de transport públic. 

Xarxa de telecomunicacions: 

TORRE DE 

TELECOMUNICACIONS 

COMPANYIA X UTM Y UTM TIPUS 

El Xalió Orange 471833 4664992 Telefonia mòbil 
Dipòsit Megatró 474830 4663981 Servei Internet 
La Cadamont Megatró 472916 4667326 Servei internet 
La  Barraca Megatró 473070 4663775 Servei internet 
Ajuntament Indaleccius 473999 4663878 Servei internet 

596 CS DERIVACIÓ CROUS 472572 4666457 

597 CS LA ROQUETA 474176 4663657 
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1.2.4. CLIMATOLOGIA 
 

En termes generals Colomer i Calbó (1999) caracteritzen el clima del Pla de l’Estany com a temperat 
plujós del tipus mediterrani (segons la classificació de Köppen), i de semiàrid (segons l’índex 
termopluviomètric de Dantin i Revenga). 

El cicle anual de les precipitacions descriu: 

dos màxims: un a finals de primavera (abril-maig) i l’altre entre finals de tardor i inicis d’hivern 
(octubre-desembre) 

dos mínims: un al febrer i l’altre al juliol. 

Les distribucions de precipitació que presenten dos mínims i dos màxims són típiques de les regions 
amb forta influència mediterrània. La irregularitat interanual de precipitacions també és 
característica de la regió mediterrània. En la sèrie de dades a la qual s’ha tingut accés s’observa una 
variació entre l’any més plujós (1992 amb 1161 mm) i el menys plujós (1973 amb 443 mm) del 62%. 

La temperatura mitjana anual a l’estació de Banyoles és de 15,3ºC. La mínima mensual mitjana és de 
-2,1ºC al mes de gener (la mínima mensual de -13ºC es va assolir al gener de 1956) i la màxima 
mensual mitjana, 35,3ºC es dóna al mes d’agost (màxima mensual, 42,3ºC, assolida l’agost de 2003). 

El cicle anual d’humitats es pot caracteritzar com a poc variable i relativament humit (>65%). La 
mitjana anual d’humitat relativa és de 76, 85%, la mínima de les mitjanes mensuals és de 67,22% al 
març i la màxima de les mitjanes mensuals és de 83,75% al novembre. 

El vent de xaloc és el més freqüent a la zona de i domina per sobre tots els altres que bufa de mitjana 
un 37% de dies a l’any. El segueix en segon lloc, però a molta distància, el vent de gregal i el de 
llevant. Els cinc restants tenen poca incidència i el que menys és el vent de garbí, que es dóna en 
comptades ocasions (inferior al 4 % dels dies). 

 

Principals variables climàtiques 

Variable Valor mig anual 

Precipitació total acumulada 808 mm 

Temperatura mitjana 15,3ºC 

Mitjana de les temperatures màximes 35,3ºC 

Mitjana de les temperatures mínimes 2,1ºC 
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Per a el anàlisis de la temperatura mitja estacional s’han tingut en compte els anys 2012 i 2020, 
representades en els següents plànols del Servei meteorològic de Catalunya. 

TEMPERATURA MITJA ESTACIONAL: HIVERN 2012/2020 

  

TEMPERATURA MITJA ESTACIONAL: PRIMAVERA 2012/2020 
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TEMPERATURA MITJA ESTACIONAL: ESTIU 2012/2020 

  

 

TEMPERATURA MITJA ESTACIONAL: TARDOR 2012/2020 
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Dels plànols anteriors s’observa com la temperatura mitja a la zona de St Miquel de Campmajor 
oscil.la entre  els 4 i 10 ºC a l’hivern, entre els 10 i 18 ºC  a la primavera, entre els 20 i 22 ºC a l’estiu i 
entre els 14 i 16 ºC a la tardor. 

I que en els 8 anys de diferència entre l’any 2012 i 2020 la temperatura mitjana ha augmentat uns 
2ºC a l’hivern i la primavera., fruit del canvi climàtic. 
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Per a el anàlisis de la mitjana de precipitacions estacional també ens fixarem en les dades dels anys 
2012 i 2020 del Servei meteorològic de Catalunya: 

PRECIPITACIÓ ACUMULADA ESTACIONAL: HIVERN 2012/2020 

  

PRECIPITACIÓ ACUMULADA ESTACIONAL: PRIMAVERA 2012/2020 
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PRECIPITACIÓ ACUMULADA ESTACIONAL: ESTIU 2012/2020 

  

 

PRECIPITACIÓ ACUMULADA ESTACIONAL: TARDOR 2012/2020 
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Dels plànols anteriors observem que les precipitacions acumulades oscil·len entre 

De la següent taula observem que l’època més plujosa esdevé entre març i maig amb un valor mitg 
de 70 l/m2. 

VALORS NORMALS MITJOS DE PRECIPITACIONS DARRERS ANYS 

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

L/M2 24 53 69 61 70 35 21 63 58 109 48 54 

 

VENTS DOMINANTS Xaloc 

 

VALORS MITJOS VELOCITAT VENT 

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

m/s 2.3 1.6 1.9 2.2 1.9 1.8 1.8 1.9 1.7 1.6 1.5 1.7 

 

 LOCALITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES WEB 

ESTACIÓ 

1 

Banyoles,  
coordenades UTM  
X=482.863 y= 
4.662.623 

Equipat amb dues estacions 

automàtiques, totalment 

operatives i calibrades (Davis 

Vantage Pro 6150C i Oregon 

Scientifics WMR918) 

https://www.meteo.cat/ 

 

1.2.5. OROGRAFIA I HIDROLOGIA 
 

El municipi de Sant Miquel de Campmajor és una petita vall situada quasi a l’extrem oriental del 
Massís de la Garrotxa. El municipi es veu tot ell envoltat per muntanyes que assoleixen alçades 
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importants en el sector meridional on formen les serres de Trentinyà i Portelles amb fortes 
elevacions i escarpaments (Puig de Llebrera, 810 m; el Montner, 830 m i Puig Sesarques, 878 m).  

Lateralment, el municipi queda emmarcat per una sèrie de relleus residuals (Montfalgó, 618 m; Puig 
Castellar, 462 m i Bosc Major, 475 m a ponent i Sant Patllari, 648 m; la Torre del Ginestar, 563 m i 
Boquià, 466 m a llevant) i es tanca en la seva part septentrional per les últimes estribacions de la 
Serra de Sant Julià (Serrat de Briolf).  

Principals rius i rieres: 

El Ser neix a la Serra de Finestres prop de Santa Pau dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa. Davalla pel sud fins al nucli de Santa Pau quan canvia el seu curs cap a l'est recollint aigües 
de diversos torrents i rieres entre ells el Ritort fins a arribar a Serinyà el qual depassa pel nord fins a 
desembocar al Fluvià. La seva conca, incloent els seus afluents, recull aigües dels municipis de Santa 
Pau, Sant Ferriol, Besalú, Mieres (la Garrotxa), Serinyà. Travessa el terme de St Miquel de Campmajor 
d’oest a est per la zona nord. 

El Ritort neix al Collet de Bastarra, a la Serra de Llebrera, passa per el veïnat de Ruïlles, aprop del 
nucli de Mieres i gira cap a l’est en direcció al terme de St Miquel de Campmajor. Allà va fins al Pla de 
la Guàrdia on s’uneix a la Riera de Campmajor i  gira cap al nord en direcció al riu Ser. 

La Riera de Campmajor és una riera que neix a la serra de Rocacorba i aflueix, per la dreta, al Ritort, 
aigua amunt de Sant Miquel de Campmajor. 

 

El sistema d’estanyols: 

Els Estanyols de la Vall de Sant Miquel de Campmajor són un sistema llacunar de més de 30 
estanyols d'origen càrstic del municipi del Pla de l'Estany. La principal característica de la vall de Sant 
Miquel de Campmajor és la creació d'estanys per la circulació de l'aigua del subsòl en aqüífer 
confinat que va dissolent els guixos, els quals es van carstificant. Amb el temps augmenten les 
cavitats i es produeixen grans bosses ocupades per l'aigua. Aquestes cavitats, en època de sequera, 
poden tenir un nivell molt baix d'aigua. En faltar la pressió de l'aigua, les parets de les cavitats 
col·lapsen formant-se estanyols circulars o subcirculars. 

La formació d'estanyols determina uns processos de colonització biològica que tenen un interès 
cabdal per entendre els fenòmens de successió primària en ecosistemes aquàtics. En formar-se 
l'estany, s'aporta aigua fortament mineralitzada i una gran quantitat de matèria orgànica, que li 
donen unes característiques eutròfiques. La respiració dels sers vius accelera la formació d'un medi 
anòxic reductor, molt favorable a processos microbians. Tot plegat condiciona uns estanyols amb un 
predomini de les espècies procariotes enfront de les eucariotes. El gradient hídric que es configura al 
voltant dels estanyols tendeix a crear comunitats helofítiques amb predomini de la boga (Typha) i el 
canyís (Phragmites), que posteriorment donen pas al vern (Alnus glutinosa). 

Pel que fa a la fauna, la reduïda extensió dels estanyols no permet la presència d'un gran nombre 
d'espècies ni de poblacions grans. S'hi troben les espècies d'aus més habituals a les zones humides, 
com la polla d'aigua o gallineta (Gallinula chloropus), i amfibis com la salamandra, la reineta, la 
granoteta de punts, el gripau corredor, la granota comuna i el tòtil. També diversos 
macroinvertebrats aquàtics.  
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Els principals impactes negatius sobre aquests espais són el taponament dels estanyols per tal de no 
perdre superfície cultivable, l'eutrofització de les aigües i la presència de deixalles en alguns d'ells.  

De tots els Estanyols de la Vall, els més coneguts són:  

 Estanyol Petit 
 Estany de can Coromina 
 Estanyol d'en Rovira 
 Estanyol de can Barraca 
 Estanyol de les Tres Creus 
 Estanyol Negre 
 Estanyol de la Balca 
 Estanyol del Racó 
 Estanyol Blau 
 Estanyol de la Guàrdia 

El municipi de Sant Miquel de Campmajor es troba en tota la seva totalitat dins de la unitat 
hidrogeològica coneguda com a Paleogen de la Baixa Garrotxa (Institut Cartogràfic de Catalunya, 
1992). És interessant diferenciar aquells aqüífers del municipi que no són visibles i es troben presents 
per sota dels materials superficials, en ells radica la importància hidrogeològica de la zona i per 
extensió de la conca lacustre de Banyoles – Besalú, i els aqüífers superficials dels quals s’abasteixen la 
majoria de pous inventariats. 

 

El principal aqüífer, doncs, està constituït per les calcàries de l’Eocè que suporten al seu damunt un 
aqüífer en guixos al qual en certs indrets se li superposa un aqüífer en travertins. (Sanz, 1985). 

 
 

Sistema hidrogeològic de Banyoles. Esquema del funcionament hidràulic del sistema segons M.Sanz (1985). Font: Brusi, 2002. 
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Els aqüífers que no apareixen en superfície, i que per tant es troben a una certa profunditat, tenen la 
seva importància relativa en el context en el qual ens trobem i en formen part els següents tipus: 

 
Aqüífer en calcàries de l’eocè 

L’àrea d’alimentació d’aquest aqüífer se situa al massís de l’Alta Garrotxa on les calcàries 
karstificades afloren en superfície. 

A la vall de Sant Miquel de Campmajor es comprova, mitjançant la informació aportada per sondeigs, 
la continuïtat de les calcàries al sud del Fluvià on resten tapades per margues i guixos. Les sortides 
naturals de l’aqüífer nodreixen el constituït per guixos. 

 
Aqüífer en guixos 

El comportament de bon aqüífer que presenten els guixos es deu a la seva elevada carstificació 
produïda per l’aigua que puja de les calcàries. El seu gruix oscil·la entre un mínim de 70 metres i un 
màxim que pot arribar fins als 400 metres. L’ús d’aquestes aigües és molt limitat puix que la seva 
baixa qualitat química impedeix que pugui ser utilitzada per a l’abastament municipal. Els nivells 
piezomètrics amidats en els sondeigs de la Vall de Sant Miquel de Campmajor se situen entre les 
cotes de 217 i 195 metres. D’aquesta manera s’observa un funcionament intermitent de les 
sorgències ja que quasi totes elles es troben a una alçada mitjana de 200 metres. El riu Tort rep 
aquestes aportacions subterrànies que constitueixen la part fonamental del seu dèbit el qual varia 
entre 2,3 m3/seg i 50 l/seg (Sanz, 1985). A la depressió de Banyoles i al Pla d’Espolla les eixides 
naturals de l’aqüífer recarreguen les formacions travertíniques. 

 
Aqüífer en travertins 

Els travertins de la depressió de Banyoles i del Pla d’Espolla són així mateix dos bons aqüífers kàrstics. 
La seva alimentació prové de les aigües que pugen des dels guixos i de les pluges que hi percolen 
directament 

Els materials que constitueixen els aqüífers més superficials i que trobem dins el terme de Sant 
Miquel de Campmajor es comporten com a impermeables. Es tracta d’argiles i margues blaves, a les 
parts baixes, gresos amb glauconita a les parts mitjanes i gresos i conglomerats vermellosos a les 
parts altes. 

 

Principals serres i serralades: 

El Serrat de l'Arn és una serra situada entre els municipis de Porqueres i Sant Miquel de Campmajor, 
amb una elevació màxima de 640 metres. 

La Serra de la Cadamont és una serra situada al municipis de Sant Ferriol a la comarca de la Garrotxa 
i el de Sant Miquel de Campmajor, amb una elevació màxima de 477 metres. 
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La Serra de Can Ginestar és una serra situada als municipis de Porqueres i Sant Miquel de 
Campmajor, amb una elevació màxima de 564,6 metres.  

La Serra Mitjana és una serra situada al municipi de Sant Miquel de Campmajor, amb una elevació 
màxima de 326,3 metres.  

La Serra de Portelles és una serra situada al municipi de Sant Miquel de Campmajor, amb una 
elevació màxima de 877,0 metres.  

Principals muntanyes i puigs: 

El Puig Castellar és una muntanya de 473 metres que es troba entre els municipis de Mieres i Sant 
Ferriol, a la comarca de la Garrotxa i de Sant Miquel de Campmajor, a la comarca del Pla de l'Estany. 

El Puig Caterina és un cim de 306 metres que es troba al municipi de Sant Miquel de Campmajor, a la 
comarca del Pla de l'Estany. 

El Montner és una muntanya de 837 metres que es troba entre els municipis de Sant Martí de 
Llémena, a la comarca del Gironès i de Sant Miquel de Campmajor, a la comarca del Pla de l'Estany. 

El Golany és una muntanya de 864 metres que es troba entre els municipis de Sant Martí de 
Llémena, a la comarca del Gironès i de Sant Miquel de Campmajor, a la comarca del Pla de l'Estany.  

El Llebrera és una muntanya de 811 metres que es troba entre els municipis de Sant Martí de 
Llémena, a la comarca del Gironès i de Sant Miquel de Campmajor, a la comarca del Pla de l'Estany. 

El Montfalgó és una muntanya de 614 metres que es troba entre els municipis de Mieres, a la 
comarca de la Garrotxa i de Sant Miquel de Campmajor, a la comarca del Pla de l'Estany. 

El Turó de Sant Joan és una muntanya de 342 metres que es troba entre els municipis de Mieres, a la 
comarca de la Garrotxa i de Sant Miquel de Campmajor, a la comarca del Pla de l'Estany. 

El Puig Sesarques és una muntanya de 880 metres que es troba entre els municipis de Canet d'Adri, a 
la comarca del Gironès i de Sant Miquel de Campmajor, a la comarca del Pla de l'Estany, sent el 
Sostre Comarcal d'aquesta darrera comarca. 

 

ALTITUD MÀXIMA 878,1 m (Golany) 

ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ / 

INFRAESTRUCTURES 

720 m ( St Nicolau) 

ALTITUD MÍNIMA 160 m (llera del Ser) 

ALTITUD MÍNIMA AMB POBLACIÓ / 

INFRAESTRUCTURES 

184,8 Can Pla 

ALTITUD DEL NUCLI URBÀ 222,0 m 

RIUS El Ser, El Ritort 

RIERES Veure taula  
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TORRENTS A DESTACAR Veure taula 

GORGA A DESTACAR Gorga del diable 

LLACS/ESTANYS Veure taula 

 

ESTANYOLS 
Aigües permanents 

Estanyol de Can Coromina 473719 4663067 

Bassa de Ca l'Estany 474504 4662405 

Estany Negre 473620 4662827 

ESTANYOLS 
Aigües intermitents 

Estany de Ca l'Estany 1 473513 4662398 

Estanyol de la Sorra 473634 4664339 

Bullidors del Prats Teixidor 473703 4664307 

Estanyol dels Camps de la Guàrdia 473605 4664218 

Bullidors de la Guàrdia (Estany Blau) 473474 4664152 

Estanyol petit de la Guàrdia  473458 4663993 

Estanyol del Camp d'en Benet 473446 4663866 

Estany de Can Brugada 473768 4663383 

Estany d'en Barraca 473552 4663327 

Estanyol de les Saules 473683 4663243 

Estany de Ca l'Estany 2 473598 4662432 

Estany de les Tres Creus 473428 4665548 

Estany de la Balca 473318 4663197 

Estanyol de la Pollancreda 473482 4662866 

Estanyol del Racó 473323 4663095 

Estanyol del Camós 473410 4662756 

Estanyol dels Arbres 473766 4664215 

Bullidors de Sta Quitèria 473802 4664176 

Els Fossos 473536 4664320 

Estanyol de la Casota 474336 4662630 

Enfonsada d'en Barris 474320 4662575 

 

ALTRES 
INFRAESTRUCTURES 
DESTACADES 

Passallís de Roca PC-30 

Passallís de la Caseta PC-24 

Passallís de la Casanova PC-41 

Resclosa de St Miquel PC-11 

Pont Riera de St Miquel PAP-01 

Pont del Ritort PAP-02 

Pont del Marçol PC17 

Rec del Pujol  

Rec de Can Serra PC-38 

Codis de Punt conflictius, veure taula completa a l’apartat 2.2.2. 
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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 
a l’alcalde/essa, que és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal i, com a base de l’organització, 
es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les accions per tal d’aplicar 
correctament el Pla de Protecció Civil Municipal. 

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

Comissió municipal de protecció civil: 

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

La composició de la Comissió municipal de Protecció Civil està integrada per representats de 
l'Ajuntament i de les altres administracions que disposen de serveis afectes als plans municipals; per 
representants de les entitats col·laboradores en funcions de protecció civil i de l'associació de 
voluntaris i voluntàries, si n'hi ha; pels directors o directores dels plans d'autoprotecció de les 
empreses i dels centres del municipi que hi siguin convocats, i pel personal tècnic que es consideri 
necessari. 

L’organigrama municipal en emergències segueix el següent patró: 

Alcalde/essa 

Coordinador d'emergències Gabinet d’informació 

Cap del Grup Local 
d’Intervenció 

Cap del Grup Local 
Logístic i d’Acollida 

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

Cap del Grup Local 
Sanitari 

Grup Local 
d’Intervenció 

Grup Local Logístic i 
d’Acollida 

Grup Local d’Ordre i Avisos 
a la població 

Grup Local Sanitari 

Centre Receptor 
d’Alarmes (CRA) 

COMITÈ 
D'EMERGÈNCIESAlcalde/essa 

Coordinador d'emergències Gabinet d’informació 

Cap del Grup Local 
d’Intervenció 

Cap del Grup Local 
Logístic i d’Acollida 

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

Cap del Grup Local 
Sanitari 

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

Centre Receptor d'Alarmes (CRA) 

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

Comitè d'emergències: 

o Alcalde/essa 

o Consell Assessor 

o Gabinet d’informació municipal 

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent: 

Alcalde/essa (Director del Pla) 

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

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

Funcions: 

- Analitzar i valorar la situació.  

- Informar-ne al director del Pla Especial de la Generalitat per mitjà del CECAT (Tel. 93 551 72 
85) 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 (Tel. 93 551 72 
85). 

- 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 divulgar els consells d’autoprotecció davant del risc. 
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- Avaluar i determinar els elements vulnerables, i posar-ho en coneixement del 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 actuacions 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), als 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/essa. 

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

- Altres funcions específiques per a cada risc concret. 

El Consell Assessor es compon de: 

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

- El / La cap del Grup Local Sanitari 

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

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

- El / La coordinador municipal de l’emergència 

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

Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població 

Les funcions d’avisos són: 

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

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

Les funcions d’ordre són: 

- Coordinar i executar les tasques d’allunyament, evacuació o confinament de la població i dels 
elements vulnerables. 
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- Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc. 

- Controlar els accessos a la zona de risc. 

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

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

Grup Local d’Intervenció 

Les seves funcions són: 

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

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

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

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

Grup Local Sanitari 

Les seves funcions són: 

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

- Prestar assistència sanitària in situ. 

- Conèixer l’estat i la ubicació dels afectats. 

- Cobrir les necessitats farmacèutiques. 

- Prestar atenció psicològica als afectats i familiars. 

- Realitzar les tasques de salut pública. 

Grup Local Logístic i d’Acollida 

- 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 i transport...). 
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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 entre l’alcalde/essa i els diferents grups d’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, a més de suplir a l’alcalde/essa 
en cas que fos necessari, amb una disponibilitat de 24 hores al dia. 

Les seves funcions són: 

- Coordinar l’emergència. 

- Comunicar amb tots els grups d’emergència municipal. 

- Rebre comunicacions del CRA. 

- Assessorar l’alcalde/essa. 

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

Representant municipal 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 

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

Les seves funcions són: 

- Aplegar informació sobre l’emergència 

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

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

CÀRREC OPERATIU CÀRREC HABITUAL NÚMERO DE FITXA 

D’ACTUACIÓ 

Centre Receptor d’Alarmes Alcalde 1 

Responsable emergència 

municipal 

Alcalde 2 
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Coordinador municipal de 

l’emergència 

Alcalde 3 

Representant municipal al 

CECAT 

Regidor 4 

Cap del Gabinet d’informació Alcalde 5 

Cap del Grup local 

d’intervenció 

No n’hi ha 6 

Cap del Grup local sanitari No n’hi ha 7 

Cap del Grup local logístic i 

d’acollida 

Regidor 8 

Cap del Grup local d’ordre i 

avisos a la població 

Regidor 9 

Cap del Grup local de control 

ambiental terra 

No n’hi ha 10 

1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ 

» Centres de recepció d’alarmes (CRA) 
 

Lloc Alcalde: Oriol Serrà Madriles 

Adreça Pça de les Escoles s/n 

17831 

Telèfon 699 30 44 00 

Correu electrònic alcaldia@santmiqueldecampmajor.cat 

Altres comunicacions 972 57 46 26 

Protocols, fitxes d’actuació, etc.  

Números ISSI emissores de la 
Xarxa RESCAT 

7717401  

7717402 

 

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

Funcions 

 Notificar qualsevol alarma al 112 i al CECAT (Tel. 93 551 72 85 / 977 29 76 00). 
 Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la. 
 Valorar, segons el protocols establerts, la importància de l'alarma. 
 Posar en marxa el avisos d'activació del Pla de protecció civil municipal. 
 Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l'emergència. 
 Establir contacte amb el coordinador municipal de l'emergència o l'alcalde/essa. 

» Centres de Coordinació Operativa Local (CECOPAL) 
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Lloc Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor 

Adreça Plaça de les Escoles, s/n 

Telèfon 972 57 46 26 

Correu electrònic ajuntament@santmiqueldecampmajor.cat 

Recursos - 

Altres comunicacions - 

Números ISSI emissores 
de la Xarxa RESCAT 

7717401  

7717402 

 

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 
(CECAT, Tel. 93 551 72 85 / 977 29 76 00). 

 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. 

 

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

1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA 
 

IMPLANTACIÓ DEL PLA 

DATA TIPUS RISC/OS ADREÇAT A 

 1r i 3r 
trimestre 

Reunió de coordinació municipal de 
prevenció: repàs de material i protocols, 
detecció problemes i actuacions 
preventives. 

Manteniment i reposició de material de 
protecció personal, material brigada, 

INFOCAT 

INUNCAT 

NEUCAT 

SISMICAT 

VENCAT 

Comitè 
emergències 
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neteja camins... 

Tot l’any Campanya i reunions informatives a la 
població, divulgació material informatiu 
de la Direcció General de Protecció 
Civil 

INFOCAT 

INUNCAT 

NEUCAT 

SISMICAT 

VENCAT 

Població 

 

1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA 

MANTENIMENT DEL PLA 

Data d'homologació: 2022 

Data d'homologació de l’última revisió: - 

Data de l'última actualització: - 

Data de la propera revisió: 4 anys després de la homologació 

 

1.4.3. PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 
SIMULACRES 

DATA TIPUS RISC/OS ADREÇAT 

Cada 4 anys 

Simulacre per risc 
incendi 

INFOCAT Comitè emergències 
Població 

Simulacre per risc 
inundacions 

INUNCAT 

Simulacre per risc de 
nevades 

NEUCAT 

Simulacre per risc 
sísmic 

SISMICAT 

Simulacre per risc de 
ventades 

VENCAT 
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PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

EXERCICI Nº:  1 

DATA Març 2022 HORA 9:30 h 

ESCENARI  

CECOPAL 

ZONA INVOLUCRADA 

3 SUPÒSITS DE RISC PLANTEJATS PER L’ALCALDE 

CARACTERÍSTIQUES  

GESTIÓ´REALITZADA PEL COMITÈ D’EMERGÈNCIES 

VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D’EXERCICI A ORGANISME OFICIAL 

COMPETENT: 

PROTECCIÓ CIVIL DE GIRONA 

AVALUACIÓ 

INFORME AMB L’ANÀLISI DE LA CORRELACIÓ TEMPORAL DE LES ACTUACIONS 

REALITZADES PER EL CECOPAL 

 

PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

EXERCICI Nº:  2 

DATA Març 2023 HORA 9:30 h 

ESCENARI  

SIMULACRE INUNCAT 

ZONA INVOLUCRADA 

VEÏNAT DE ROCA 

CARACTERÍSTIQUES  

GESTIÓ REALITZADA PEL COMITÈ D’EMERGÈNCIES 

VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D’EXERCICI A ORGANISME OFICIAL 

COMPETENT: 

PROTECCIÓ CIVIL DE GIRONA 

AVALUACIÓ 

INFORME AMB L’ANÀLISI DE LA CORRELACIÓ TEMPORAL DE LES ACTUACIONS 

REALITZADES PER EL COMITÈ D’EMERGÈNCIES 
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PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

EXERCICI Nº:  3 

DATA Setembre 2023 HORA 9:30 h 

ESCENARI  

SIMULACRE NEUCAT 

ZONA INVOLUCRADA 

VEÏNAT DE FALGONS 

CARACTERÍSTIQUES  

ACTUACIÓ GRUP LOCAL LOGÍSTIC I ACOLLIDA 

VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D’EXERCICI A ORGANISME OFICIAL 

COMPETENT: 

PROTECCIÓ CIVIL DE GIRONA 

AVALUACIÓ 

INFORME AMB L’ANÀLISI DE LA CORRELACIÓ TEMPORAL DE LES ACTUACIONS 

REALITZADES PER EL GRUP LOCAL D’ACOLLIDA 

 

PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

EXERCICI Nº:  4 

DATA Setembre 2024 HORA 9:30 h 

ESCENARI  

SIMULACRE SISMICAT/INFOCAT 

ZONA INVOLUCRADA 

TOTA LA POBLACIÓ 

CARACTERÍSTIQUES  

ÁCTUACIÓ´GRUP LOCAL LOGÍSTIC I ACOLLIDA 

VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D’EXERCICI A ORGANISME OFICIAL 

COMPETENT: 

PROTECCIÓ CIVIL DE GIRONA 

AVALUACIÓ 

INFORME AMB L’ANÀLISI DE LA CORRELACIÓ TEMPORAL DE LES ACTUACIONS 

REALITZADES PER EL GRUP LOCAL ACOLLIDA 
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PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

EXERCICI Nº:  5 

DATA Març 2025 HORA 9:30 h 

ESCENARI  

SIMULACRE VENTCAT 

ZONA INVOLUCRADA 

TOTA LA POBALCIÓ 

CARACTERÍSTIQUES  

ÁCTUACIÓ´GRUP LOCAL LOGÍ´STIC I ACOLLIDA 

VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D’EXERCICI A ORGANISME OFICIAL 

COMPETENT: 

PROTECCIÓ CIVIL DE GIRONA 

AVALUACIÓ 

INFORME AMB L’ANÀLISI DE LA CORRELACIÓ TEMPORAL DE LES ACTUACIONS 

REALITZADES PER EL GRUP LOCAL ACOLLIDA 

 

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

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

 Tècnics municipals 

 Brigada d’obres 

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

 Bombers 

 Servei d’enllumenat, de clavegueram… del municipi 

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

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

 Carreteres 

 Indústries, comerços… del municipi 

 Particulars 
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 Serveis sanitaris 

 Altres que el municipi consideri oportú 

 

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

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

- Descripció de: 

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

o Els tipus dels danys que s’han produït. 

o Causes que han produït els danys. 

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

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

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

 Acollida de la població. 

 Proveïment de recursos a la població. 

 Desenrunament i neteja. 

 Recerca de mitjans i recursos. 

 Control d’aqüífers. 

Proposta de reconstrucció o reparació dels danys: 

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

 Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat). 

 Designació de responsables. 

 Definició de terminis. 

Cal saber si la zona s’ha declarat o no zona d’actuació especial (o catastròfica). En aquest cas les 
ajudes vindran de l’Estat, el qual aprova un Reial decret llei (primer l’aprova el Consell de 
Ministres i posteriorment el validen les Corts), per establir de forma concreta i per a cada 
catàstrofe totes les mesures, actuacions i procediments a seguir. S’hi estableixen, també, les 
previsions de finançament mitjançant el crèdit extraordinari. 
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Al marge de les subvencions que dóna l’Estat, pot haver-hi ajudes de les comunitats autònomes, la 
Unió Europea, les diputacions... En aquest cas, cal tenir en compte que aquestes ajudes són 
incompatibles amb les que pugui donar l’Estat. 

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

Poden afectar de forma generalitzada la 

població 
Pla específic d’actuació 

del pla PROCICAT 

Emergències per 

onades de calor 

Poden afectar de forma generalitzada la 

població 
POCS, Pla d’actuació per 

prevenir els efectes de les 

onades de calor sobre la 

salut 

Emergències per 

concentració de 

persones 

Poden afectar de forma puntual a la 

població 
Les activitats que estan 

afectades per el Decret 

30/2015, de 3 de març 

hauran d’elaborar el PAU 

preceptiu. 

2.2. Riscos especials 

RISCOS ESPECIALS 

 Classificació del risc al 

municipi segons Pla Especial 

Generalitat 

AVALUACIÓ 

(obligat o recomanat) 

Risc d'incendi 

forestal 

(INFOCAT): 
INFOCAT: Tot el municipi de St Miquel de 

Campmajor es troba afectat pel Pla Infocat 

com a zona de risc d’incendi amb perill alt i 

vulnerabilitat mitja. 

PAM INFOCAT: 

Recomanat  

Atenent al risc de patir un incendi 

forestal per la distribució de la 

massa forestal en el municipi, és 

recomanat la redacció del PAM 

INFOCAT.  

Risc 

d'inundacions 

(INUNCAT): 

INUNCAT: Segons aquest pla diverses 

zones del municipi estan en zona 

potencialment inundable per cursos 

fluvials, per la qual cosa es recomana la 

seva redacció. 

PAM INUNCAT: 

Recomanat 

Les zones potencialment inundables 

per cursos fluvials es situen a la 

zona del riu Ser, al nord del terme i a 
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les zones dels següents torrents: 

 

 

Risc per nevades 

(NEUCAT): 
NEUCAT: Recomanat. Segons el Pla 

Neucat el municipi de St Miquel de 

Campmajor té un risc moderat. La 

vulnerabilitat a nivell comarcal és alta. 

PAM NEUCAT: Recomanat 

Tot i que el risc és moderat, el risc 

per nevades pot produir 

interferències més o menys  

importants en el funcionament dels 

serveis bàsics i en la mobilitat de les 

persones 

Risc sísmic 

(SISMICAT): 
SISMICAT: Obligatori. El terme municipal 

de St Miquel de Campmajor es troba dins 

l'àrea de previsibles sismes d'intensitat 

VllI, amb superació de llindar d’intensitat. 

PAM SISMICAT: Obligatori 

St Miquel de Campmajor té una 

intensitat sísmica amb valors de VII 

per períodes de retorn de 500 anys. 

Es supera el llindar d’intensitat pel 

qual és obligat considerar el risc al 

DUPROCIM. 

Risc per 

ventades 

(VENTCAT) 

VENCAT: Obligatori. El municipi de St 

Miquel de Campmajor està en el llistat de 

municipis amb >10 dies de superació del 

llindar de vent de 20 m/s  

PAM VENTCAT: Obligatori 

St Miquel de Campmajor és un dels 

municipis amb >10 dies de superació 

del llindar de vent de 20 m/s, pel 

qual és obligat considerar el risc al 

DUPROCIM 

 

2.2.1. INCENDIS FORESTALS (INFOCAT) 
 

El nucli de Sant Miquel de Campmajor és considerat com un municipi d’alt risc d’incendi forestal 
pel Decret 64/1995 
 

Incendis forestals esdevinguts al municipi: 

 

 

SECTOR AFECTAT CAUSA ANY SUPERFÍCIE (HA) 

Cal viu 2.-NEGLIGÈNCIES 1970 4 
El Llor 5.-CAUSA 1973 3 
Mas Ferriol 5.-CAUSA 1973 4 
Ctra. Banyoles-olot 2.-NEGLIGÈNCIES 1980 1,5 
Ctra. Girona 524 km, 22 2.-NEGLIGÈNCIES 1989 1,1 
La Coma 2.-NEGLIGÈNCIES 1990 0,06 
Serra de l'Arn 4.-INTENCIONATS 1991 0,03 
El Corral 3.-ACCIDENTS 1994 0,2 
El Collferrer 2.-NEGLIGÈNCIES 1995 4,3 
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Serra mitjana 2.-NEGLIGÈNCIES 1995 0,02 
Serra mitjana 4.-INTENCIONATS 1996 0,01 
Molí d'en Roca 2.-NEGLIGÈNCIES 1998 2,7 
Ferreres de can Bosc 5.-CAUSA 1998 1,1 
Can Sagnari 2.-NEGLIGÈNCIES 1999 0,5 
Can Reig 4.-INTENCIONATS 2000 0,07 
Falgons 5.-CAUSA 2002 0,05 
Falgons 5.-CAUSA 2002 0,05 
Cal Secretari 2.-NEGLIGÈNCIES 2004 0,4 
El Truys 5.-CAUSA 2005 0,07 

 

 

» Massa forestal (Situació i límits) 
 
El municipi no disposa de masses forestals gestionades pel Departament de Medi Ambient segons 
el plànol que segueix. 

Tipus de propietari

Agències Públiques

Diputacions

Entitat Municipal Descentralitzada

Municipi

Estat

Generalitat de Catalunya

Privat

Nom de municipis

Divisió municipal

 

Mapa de forests gestionades pel Departament de Medi Ambient  
Font : Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 
El terme municipal de Sant Miquel de Campmajor es considera de moderat perill d’incendi i de 
vulnerabilitat moderada. Es tracta d’un municipi que es troba obligat a desenvolupar el pla Infocat. 
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Figura 2 : Mapa municipal de perill d’incendi forestal 

Font : Direcció general de Prevenció de Riscos del Medi Natural 

Figura 3 : Mapa de vulnerabilitat municipal 
Font : Direcció general de Prevenció de Riscos del Medi Natural 

 

SANT MIQUEL DE 
CAMPMAJOR 

SANT MIQUEL DE 
CAMPMAJOR 
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Nom de municipis

Divisió municipal

Tipus de risc

Risc baix

Risc moderat

Risc alt

Risc molt alt

 

Mapa de perill bàsic d’incendis forestals 
Font : Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 

SANT MIQUEL DE 
CAMPMAJOR 
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Mapa de cobertes de sòl de Catalunya ( 2018 ) 
Font : Departament de Medi Ambient i Habitatge 
 

 
 

 

SANT MIQUEL DE 
AMPMAJOR 
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CODI TIPUS COBERTA SUP Ha 

111 Conreus herbacis 4,564 

221 Boscos densos d'aciculifolis 9,943 

222 Boscos densos de caducifolis, planifolis 6,523 

223 Boscos densos d'esclerofil·les i laurifolis 9,952 

224 Matollar 0,614 

225 Boscos clars d'aciculifolis 0,133 

226 Boscos clars de caducifolis, planifolis 0,009 

227 Boscos clars d'esclerofil·les i laurifolis 0,021 

228 Prats i herbassars 0,791 

229 Bosc de ribera 0,506 

230 Sòl nu forestal 0,049 

232 Roquissars i congestes 0,033 

234 Zones humides 0,001 

344 Edificacions aïllades en l'espai rural 0,158 

346 Zones verdes 0,048 

347 Zones industrials , comercials i/o de serveis 0,118 

348 Zones esportives i de lleure 0,020 

351 Xarxa viària 0,107 

352 Sòl nu urbà 0,000 

463 Cursos d'aigua 0,019 

464 Basses 0,005 

 

Respecte als tres mapes descrits anteriorment podem treure’n les següents conclusions : 

- Dins el terme municipal de Sant Miquel de Campmajor no hi ha forests gestionades pel 
Departament de Medi Ambient. 

- Dins el terme municipal de Sant Miquel de Campmajor hi predominen les zones amb risc 
baix d’incendis forestals i també s’hi troben zones de risc moderat amb clapes de risc alt. 

- Dins el terme municipal de Sant Miquel de Campmajor cal destacar que la majoria del sòl 
està cobert per boscos densos (sobretot les muntanyes que envolten el municipi) i 
conreus herbacis a la vall. Amb minoria el sòl està cobert per boscos de ribera, matollars, 
prats i herbassars i plantacions de plàtans. 

 
Dades específiques per incendis forestals: 
Segons informació facilitada per l’Ajuntament, hi ha un pla de desbrossament de camins 
municipals, promogut pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb el qual s’assegura que els 
següents camins del terme municipal de Sant Miquel de Campmajor són anualment desbrossats i 
mantinguts: 

 

NOM POPULAR ORIGEN FINAL UBICACIÓ 

VENTAJOL SANTA MARIA DEL COLLELL VENTAJOL DISSEMINAT-
NORD 
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DE LA ROCA CRTA DE MIERES A 
S.MIQUEL DE CAMPMAJOR 
GIP-5244 

CAN JOFRE DE ROCA DISSEMINAT-
NORD 

COLLET DE GUIXERES CRTA DE MIERES A 
S.MIQUEL DE CAMPMAJOR 
GIP-5244 

COLLET DE GUIXERES – 
LÍMIT MUNICIPAL 

DISSEMINAT-
NORD 

ALTERNATIVA ALS 
INDIOS 

CRTA DE MIERES A 
S.MIQUEL DE CAMPMAJOR 
GIP-5244 

CRTA DE MIERES A 
S.MIQUEL DE 
CAMPMAJOR GIP-5244 

DISSEMINAT-
NORD 

SANTA QUITÉRIA /SANT 
MARTÍ 

CRTA DE MIERES A 
S.MIQUEL DE CAMPMAJOR 
GIP-5244 

SANTA QUITÉRIA NUCLI 

VEÏNAT POCAFARINA CRTA DE BANYOLES A 
MIERES GI-524 

CRTA DE BANYOLES A 
MIERES GI-524 

NUCLI 

FALGONS A MIERES CRTA DE FALGONS GI-5246 LÍMIT MUNICIPAL DISSEMINAT-SUD 

LA COMA CRTA DE FALGONS GI-5246 LA COMA DISSEMINAT-SUD 

MAS TALAIA CRTA DE FALGONS GI-5246 MAS TALAIA DISSEMINAT-SUD 

PUJARNOL CRTA DE FALGONS GI-5246 PUJARNOL – LÍMIT 
MUNICIPAL 

DISSEMINAT-SUD 

 

A més a més dels camins anteriors, Sant Miquel de Campmajor disposa d’una important quantitat 
de camins particulars que porten a les cases i masies disseminades al llarg del terme municipal. A 
continuació es detallen tots els camins descrits segons el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per 
al terme municipal de Sant Miquel de Campmajor. El document del qual s’ha tret la informació és 
el Pla Comarcal de Camins.  

 

» 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. 
 

CODI_VIAL NOM ORIGEN FINAL 

VIR00068 CAMÍ DE CAN BATLLE 
DE LA ROQUETA 

CRTA DE BANYOLES A 
MIERES GE-524 

CAN BATLLE DE LA 
ROQUETA 

VIR00074 CAMÍ LA CASOTA CRTA DE FALGONS GE-
5246 

LA CASOTA 

VIR00079 CAMÍ CAN CARRERA 
PETIT 

CRTA DE FALGONS GE-
5246 

CAN CARRERA PETIT 

VIR00086 CAMÍ DE CAN GIFRE CRTA DE FALGONS GE-
5246 

CAN GIFRE 

VIR00104 CAMÍ DE PUJANDOLA A 
ROCACORBA 

LÍMIT DE TERME 
MUNICIPAL 

LÍMIT DE TERME 
MUNICIPAL 
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» Camins secundaris 
Són aquells camins i pistes forestals amb una amplada entre 3 i 5 metres amb sobre-amples 
disposats cada 100 - 150 metres que permeten el pas creuat de vehicles. 
 

CODI_VIAL NOM ORÍGEN FINAL 

VIC00091 Camí de sant nazari Camí de can serra 
(vir00089) 

 

VIR00005 Camí del crous Crta del collell gep-5245 El crous 

VIR00006 Camí de s.miquel de 
campmajor a briolf 

Crta de mieres a s.miquel de 
campmajor gep-5244 

Les artigues 

VIR00020 Camí del clot del godall Camí de serinyà a 
campmajor (vir00015) 

Camí del bosc del godall 
(vir00019) 

VIR00021 Camí de can jofre Les artigues (vir00006) Can jofre 

VIR00036 Camí de santa quitèria Crta de mieres a s.miquel de 
campmajor gep-5244 

Santa quitèria 

VIR00053 Camí can coromina Crta de falgons ge-5246 Can coromina 

VIR00065 Camí el trulls Camí les comaleres 
(vir00063) 

El trulls 

VIR00067 Camí de l'orenga Crta de falgons ge-5246  

VIR00076 Camí can miquelet Camí la casota (vir00074) Can miquelet 

VIR00080 Camí de s.miquel de 
campmajor a pujamol 

Crta de falgons ge-5246 Límit de terme municipal 

VIR00081 Camí el rodorar Camí de s.miquel de 
campmajor a pujamol 
(vir00080) 

El rodorar 

VIR00088 Camí de mas talaia Camí de can gifre (vir00086) Mas talaia 

VIR00089 Camí de can serra Camí de mas talaia 
(vir00088) 

 

VIR00095 Camí mas cargol Crta de falgons ge-5246 Mas cargol 

VIR00098 Camí de falgons a 
montfalgó 

Camí del collet de bastarra Crta de falgons ge-5246 

 

» 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 sobre -amples cada 100 - 150 metres.  No es consideren part de la 
xarxa bàsica de camins per a incendis forestals del Pla Especial de la Generalitat perquè afegeixen 
complexitat operativa. 
 

CODI_VIAL NOM ORÍGEN FINAL 

VHR00009 Camí del coll de guixeres Crta de banyoles a mieres 
ge-524 

 

VHR00085 Camí de s.miquel de 
campmajor a pujarnol 

Límit de terme municipal Camí de pujarnol a 
rocacorba (vhc00082) 

VIC00066 Camí les comaleres Camí les comaleres 
(vir00063) 

Límit de terme municipal 

VIC00069 Camí de la roqueta Can batlle de la roqueta La roqueta 
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(vir00068) 

VIC00072 Camí el mas nou Crta de banyoles a mieres 
ge-524 

Camí de can pau torre 
(vic00071) 

VIC00084 Camí el emprius Camí de s.miquel de 
campmajor a pujamol 
(vir00080) 

Camí can barris (vic00078) 

VIC00090 Camí de can sagnari Camí de can serra 
(vir00089) 

Can sagnari 

VIC00094 Camí de can gifre de dalt Camí de can gifre (vir00086) Can gifre de dalt 

VIC00099 Camí del collet de bastarra Camí de falgons a montfalgó 
(vir00098) 

Camí artigars 

VIP00002 Camí del collell Camí de can cadamont 
(vir00001) 

El collell 

VIP00007 Camí de can conill Ctra de collell gep-5245 Can conill 

VIP00008 Camí de la rompuda Camí de s.miquel de 
campmajor a briolf 
(vir00006) 

Can cadamont 

VIP00011 Camí de bac de can jofre Camí de s.miquel de 
campmajor a briolf 
(vir00006) 

Límit de terme municipal 

VIP00014 Camí de briolf Sant esteve de briolf 
(vir00012) 

Límit de terme municipal 

VIP00022 Camí de la riera de 
campmajor 

Crta de mieres a s.miquel de 
campmajor gep-5244 

 

VIP00024 Camí costa de les cases Camí de les cases 
(vir00023) 

Can jofre 

VIP00025 Camí de can garsa Camí costa de les cases 
(vip00024) 

Can garsa 

VIP00027 Camí de bosc de can serra Can jofre  

VIP00030 Camí de can rovira Camí de s.miquel (vir00029)  

VIP00031 Camí del plà de la vinya Camí de can rovira 
(vip00030) 

 

VIP00033 Camí de les guixeres Crta de mieres a s.miquel de 
campmajor gep-5244 

Les guixeres 

VIP00034 Camí de la serra mitjana Crta de banyoles a mieres 
ge-524 

La serra mitjana 

VIP00044 Camí mas llorenç Crta de mieres a s.miquel de 
campmajor gep-5244 

Camí el corral (vir00042) 

VIP00049 Camí el ritort La casica Mas colomer 

VIP00051 Camí puig de les senyores Camí planaferrana 
(vir00050) 

 

VIP00058 Camí casanova d'en 
llorenç i vicenç 

Camí el camós (vir00057) La casanova d'en llorenç i 
vicenç 

VIP00060 Camí de falgons Cal sabater Mas plana de falgons 

VIP00062 Camí mas ferriol Camí de mieres a falgons 
(vir00061) 

 

VIP00064 Antic camí de falgons Camí de falgons (vir00059) Planaferrana 

VIP00073 Camí can barceló Camí de can pau torre 
(vir00071) 

Can barceló 

VIP00077 Camí can barris Camí can miquelet 
(vir00076) 

 

VIP00093 Camí baga de can serra Camí de can gifre (vir00086) Baga de can serra 

VIP00101 Camí les artigues Mas baldirot (vir00100)  

VIP00103 Camí artigars Límit de terme municipal Límit de terme municipal 

VIR00001 Camí de can cadamont Crta de mieres a s.miquel de 
campmajor gep-5244 

Can cadamont 

VIR00003 Camí de cal vicari Camí de can cadamont 
(vir00001) 

Cal vicari 
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VIR00004 Camí de piells Camí de can cadamont 
(vir00001) 

Piells 

VIR00009 Camí de les carreres Camí de s.miquel de 
campmajor a briolf 
(vir00006) 

Les carreres 

VIR00012 Camí de briolf Camí de s.miquel de 
campmajor a briolf 
(vir00006) 

Sant esteve de briolf 

VIR00013 Camí el segalars Camí de s.miquel de 
campmajor a briolf 
(vir00006) 

El segalars 

VIR00015 Camí de serinyà a s.miquel 
de campmajor 

Camí de s.miquel de 
campmajor a briolf 
(vir00006) 

Límit de terme municipal 

VIR00016 Camí de can plà Camí de serinyà a s.miquel 
de campmajor (vir00015) 

Can plà 

VIR00017 Camí oliveres Camí de serinyà a s.miquel 
de campmajor (vir00015) 

Ca n'oliveres 

VIR00018 Camí del godall Camí de serinyà a s.miquel 
de campmajor (vir00015) 

El godall 

VIR00019 Camí del bosc del godall Camí del godall (vir00018) Les cases 

VIR00021 Camí de can jofre Les artigues (vir00006) Can jofre 

VIR00023 Camí de les cases Crta de mieres a s.miquel de 
campmajor gep-5244 

Les cases 

VIR00026 Camí de can pere pastor Camí de les cases 
(vir00023) 

Can pere pastor 

VIR00028 Camí de can prat Crta de mieres a s.miquel de 
campmajor gep-5244 

Can prat 

VIR00029 Camí de sant miquel Crta de mieres a s.miquel de 
campmajor gep-5244 

Crta de mieres a s.miquel 
de campmajor gep-5244 

VIR00032 Camí de la rossa Crta de mieres a s.miquel de 
campmajor gep-5244 

Ca la rossa 

VIR00035 Camí del crous Crta de banyoles a mieres 
ge-524 

El crous 

VIR00037 Camí de can marqués Camí de santa quitèria 
(vir00036) 

Can marqués 

VIR00038 Camí de la quintana Camí de marqués (vir00037) Can jofre 

VIR00039 Camí de can coma petit Camí de can marqués 
(vir00037) 

Can coma petit 

VIR00040 Camí de can ripoll Camí de can marqués 
(vir00037) 

Can ripoll 

VIR00041 Camí de can coma gros Camí de santa quitèria 
(vir00036) 

Can coma gros 

VIR00042 Camí el corral Crta de banyoles a mieres 
ge-524 

Camí de can coma gros 
(vir00041) 

VIR00043 Camí can baptista Crta de banyoles a mieres 
ge-524 

Camí el corral (vir00042) 

VIR00045 Camí de la barraca Crta de banyoles a mieres 
ge-524 

La barraca 

VIR00046 Camí mas colomer Crta de banyoles a mieres 
ge-524 

Mas colomer 

VIR00047 Camí de la guàrdia Crta de banyoles a mieres 
ge-524 

La guàrdia 

VIR00048 Camí de la casica Crta de banyoles a mieres 
ge-524 

La casica 

VIR00050 Camí planaferrana Crta de banyoles a mieres 
ge-524 

Planaferrana 

VIR00052 Camí moll d'en plana Crta de banyoles a mieres 
ge-524 

Moll d'en plana 

VIR00054 Camí marilol Crta de falgons ge-5246 Marilol 

VIR00056 Camí mas casanova Crta de falgons ge-5246 Mas casanova 
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VIR00057 Camí el camós Camí mas casanova 
(vir00056) 

El camós 

VIR00059 Camí mas plana de falgons Crta de falgons ge-5246 Mas plana de falgons 

VIR00061 Camí de mieres a falgons Sant vicenç de falgons Mas ferriol 

VIR00063 Camí les comaleres Camí de mieres a falgons 
(vir00061) 

 

VIR00070 Camí la casanova Crta de falgons ge-5246 Crta de falgons ge-5246 

VIR00075 Camí can veí Camí la casota (vir00074) Can veí 

VIR00085 Camí el pujol Crta de falgons ge-5246 El pujol 

VIR00096 Camí mas bruguer Crta de falgons ge-5246 Mas bruguer 

VIR00097 Camí fontanella Camí mas bruguer 
(vir00096) 

Fontanella 

VIR00100 Camí mas baldirot Camí de falgons a montfalgó 
(vir00098) 

Mas baldirot 

VJR00019 Camí de serinyà a s.miquel 
de campmajor 

Crta de girona a ripoll c-150 Límit de terme municipal 

VJR00022 Camí de can ginestar al 
collet de guixeres 

Límit de terme municipal Camí de serinyà a s.miquel 
de campmajor (vjr00019) 

VIC00071 Camí de can pau torre Camí la casanova (vir00070) Camí de can barceló 

VIC00078 Camí can barris Camí can barris (vip00077) Can barris 

VIC00078 Camí can barris Camí can barris (vip00077) Can barris 

VIP00082 Camí can carrera petit Camí de s.miquel de 
campmajor a pujamol 
(vir00080) 

Can carrera petit 

VIP00083 Camí can barris Can barris (vic00078) Camí can carrera petit 
(vip00082) 

VIP00092 Camí de sant nazari Camí de sant nazari 
(vic00091) 

Sant nazari 

VIR00055 Camí ca l'estany Crta de falgons ge-5246 Ca l'estany 

VIR00087 Camí pradoi Camí de can gifre (vir00086) Pradoi 

VIR00102 Camí mas cargol Camí de falgons a montfalgó 
(vir00098) 

Mas cargol 

 

» Punts d’aigua sense hidrant 
 

CODI TIPUS X_UTM Y_UTM 

PA180 Basa/piscina d'ús públic amb accés per helicòpter 473444 4666249 
PA001 Curs o massa d'aigua 473677 4664767 
PA225 Bassa/piscina d'ús públic 474323 4663708 

 

» Hidrants 
 

NOM SITUACIÓ UTM_X UTM_Y DIAM 

H1 Entrada camí dipòsit St Miquel 474204 4664127 100 

H2 El Casal de St Miquel 474230 4663947 100 

H6 Trencant Can Riera de la Roqueta 474306 4663710 100 
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H5 Trencant Ajuntament 473857 4663777 100 

H3 Mas Quim 473952 4663706 100 

H4 Carretera GI-524 / Mas Déu 473188 4663750 100 

H7 Veïnat de la Pocafarina/Cal Secretari 474612 4663715 100 

887 Camí de Briolf 473489 4666373 100 

888 Dipòsit de la Roqueta 474105 4663653 100 

 

» Tallafocs 
Són franges naturals (cultius, rius, etc.) o artificials (carreteres, autopistes, vies fèrries, etc.) de 
200 metres d'amplada. 

 

Es poden considerar tallafocs tots els cultius que van de nord a sud del terme municipal a cada 
costat de les següents carreteres i camins. 

 

CODI NOM 

GIP-5244 Carretera de St Miquel de Campmajor al Torn 

GI-524 Carretera de Banyoles a Olot 

GIV-5246 Carretera de St Miquel de Campmajor a Falgons 

VIC00091 CAMÍ DE SANT NAZARI 

VIR00006 CAMÍ DE S.MIQUEL DE CAMPMAJOR A BRIOLF 

VIR00015 CAMÍ DE SERINYÀ A S.MIQUEL DE CAMPMAJOR 

VIR00020 CAMÍ DEL CLOT DEL GODALL 

VIR00074 CAMÍ LA CASOTA 

VIR00076 CAMÍ CAN MIQUELET 

VIR00086 CAMÍ DE CAN GIFRE 

VIR00088 CAMÍ DE MAS TALAIA 

VIR00089 CAMÍ DE CAN SERRA 
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» Punts de vigilància 
 

No hi ha punts de vigilància al terme municipal. 

» Franges auxiliars estratègiques: 
 

Actualment el municipi de St Miquel de Campmajor disposa d’un Pla de Prevenció d’Incendis 
forestals en l’àmbit de l’ADF ESTANY  (núm PPIF 224) aprovat en data 28/01/2020 per la 
Direcció General  del Medi Natural i Biodiversitat i vigent fins el 31 de desembre de 2024 , que 
planifica, entre d’altres, l’establiment d’una xarxa viària estratègica. 

Les franges auxiliars estratègiques són un tipus de franges de protecció que tenen com a objectiu 
de crear dificultats a l’avanç del foc i crear oportunitats d’atac pels serveis d’extinció. Es tracta de 
generar unes condicions que en tot moment es trobin dins del rang de possibilitat d’actuació dels 
serveis d’extinció i en els punts en que sigui més efectiu. 
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Per tal d’identificar quins són els llocs més adients on localitzar les franges s’ha avaluat la 
geomorfologia i la tipologia del incendis, de manera que aquestes siguin el màxim d’efectives amb 
un mínim d’inversió. 

L’amplada de la franja serà variable, adaptada a les característiques del terreny, però per motius 
de seguretat i la mobilitat s’estableix com a mínim una amplada mínima de 20 metres. 

El tractament es basa en disminuir la FCC fins a 35%, reduint sobretot l’arbustiu alt. Cal evitar el 
contacte entre capçades, i garantir la discontinuïtat vertical. Les Franges s’han de realitzar sempre 
que sigui possible en carenes i han de disposar de vials que permetin l’accessibilitat pels dos 
extrems. 

El Pla de protecció contra incendis de l’àmbit de l’ADF Estany contempla dues franges auxiliars 
estratègiques al municipi: 

 

CODI NOM SUP (Ha) 

FAE04 Carretera del Collell, GIP-5244 5,5 
FAE05 Carretera de Mieres, GI-524 4,8 
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En concret, els tractaments a realitzar per tal de mantenir aquesta franja serà l’estassada de 
matolls i l’aclarida de la vegetació arbòria intentant reduir la tangència de copes. També es 
podaran els peus amb branques baixes. Les restes vegetals es trituraran en el mateix terreny. Es 
deixarà una cobertura del 20% pel matollar i del 50% per les espècies arbòries. Quedant així una 
cobertura total del 70 %. La poda dels peus amb branques baixes consistirà en una eliminació de 
les branques que quedin per sota de dos metres d’alçada. En zones de pendent elevat, es calcula 
que es deixaran 300 peus per hectàrea aproximadament. 

Es contempla la possibilitat de realitzar les neteges perimetrals utilitzant les cremes prescrites. 
Aquestes cremes són executades per als GRAF (Grup de Recerca en Aplicacions Forestals, 
Generalitat de Catalunya). S’entén per crema prescrita l’aplicació controlada de foc a espècies, 
sota unes condicions meteorològiques, de combustible i topogràfiques fixades, amb la intenció 
d’assolir un objectiu determinat, com ara la silvicultura preventiva d’incendis, facilitar la 
regeneració d’una certa espècie vegetal o el pasturatge. En aquest sentit, qualsevol crema 
controlada ha de ser ecològicament beneficiosa o com a mínim acceptable per la vegetació, 
complir els objectius fixats, tenir un nivell cost-eficiència adequat i ser socialment acceptada entre 
gestors, propietaris i usuaris de l’espai forestal. 

2.2.2. INUNDACIONS 
 
Classificació del risc segons el Pla Inuncat: 

El municipi de Sant Miquel de Campmajor presenta un risc baix per a inundacions (PAM no 
obligatori)  
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Segons el pla Inuncat , el municipi de Sant Miquel de Campmajor està afectat pel riu Ser, en 
l’agrupació Fluvià 04 de la Conca del Riu Fluvià. 

El Fluvià neix d’un seguit de torrenteres que baixen des de les serres de la Salut i el Grau fins a la 
Plana d’en Bas i segueix el seu curs al llarg dels seus 97,2 quilòmetres de recorregut entre dos dels 
més singulars parcs naturals de Catalunya: el de la zona volcànica de la Garrotxa i el dels 
Aiguamolls de l’Empordà, unint els vells comtats de Besalú i de l’Empordà, fet aquest que li atorga 
una considerable importància històrica. 

Els afluents que el Fluvià rep a les zones de capçalera aniran configurant en els trams mitjà i final 
el riu principal fins la desembocadura a Sant Pere Pescador. Aquests tributaris principals 
procedents de les muntanyes són: el Bianya, el Riudaura, el Llierca, l’Oix / Beget i el Ser. Hi ha 
dues particularitats que diferencien aquest curs fluvial amb respecte a d’altres de les Conques 
Internes: curiosament no disposa de cap embassament i, per tant, no està regulat i d’altra banda 
els cursos mitjà i final, des de poc més avall de Besalú fins Sant Pere Pescador, estan dominats per 
tot un seguit de meandres que ens donen una idea del poc pendent del riu en els esmentats 
trams. 

L’estudi que s’ha fet sobre el municipi detalla la següent informació : 

Dany ( Persones Km I persones I edificis Perillositat de la Conca 

0 0 0 0 0 Moderat 

Sant Miquel de Campmajor 
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Des de l’any 2007 s’estan iniciant treballs de planificació de l’espai fluvial de la conca del Fluvià i 
està previst la seva aprovació al llarg del primer trimestre de l’any 2010. 

El promotor dels treballs és l’Agència Catalana de l’Aigua i el seu objectiu : 

- Planificar les actuacions i zonificació de l’espai fluvial de la conca del Fluvià a partir del seu 
coneixement holístic ( caracteritzat i diagnosticat ) des de tres vessants : dinàmica fluvial, 
inundabilitat i ambiental. 

Dins de l'àmbit fluvial de l'estudi s'inclouen, a més de la totalitat del curs del riu Fluvià, des dels 
plans dels Hostalets d'en Bas fins a la desembocadura al mar, els seus principals tributaris: la riera 

de Bianya, la riera de Riudaura, el riu Toronell, el riu Llierca i el riu Ser. 

S'han modelitzat hidràulicament un total de 130,6 km de cursos fluvials. 

 

TRAMS MODELITZATS HIDRÀULICAMENT A LA PEF DE LA CONCA DEL FLUVIÀ 

Tram Curs fluvial km 

Plana de l'Oliva (Hostalnou de Bianya) - desembocadura al riu 
Fluvià 

Riera de 
Bianya 

9,3 

Pla de la Pinya (Riudaura) - desembocadura a la riera de Bianya Riera de 
Riudaura 

9 

Plans dels Hostalets d'en Bas - desembocadura al mar Riu Fluvià 96,6 

Begudà - desembocadura al riu Fluvià Riu Toronell 4,6 

Aigua amunt del pont de Llierca (Tortellà) - desembocadura al riu 
Fluvià 

Riu Llierca 4,4 

Aigua amunt de Ca n'Illa (Serinyà) - desembocadura al riu Fluvià Riu Ser 6,8 
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Segons informació proporcionada per l’Agència Catalana de l’Aigua d’aquest estudi es diposa dels 
cabals màxims per diferents períodes de retorn del tram final del riu Ritort i del riu Ser al pas pel 
terme municipal de Sant Miquel de Campmajor : 

CABALS ( m3/s ) Q10 anys Q100 anys Q500 anys 

Ser aigües amunt 97,5 391,3 722,6 

Ritort 56,1 219 395,6 

Ser aigües avall 147,5 596,9 1102,5 

 
Inundacions esdevingudes al municipi: 

ZONA AFECTADA DESCRIPCIÓ DATA DANYS 

Terme municipal Pedregada 29 de setembre 
de 1901 

 

El Molí de Can Prat Aiguat, 
desbordament 

1940 Afectà el molí, carretera de 
Banyoles a Olot, 12 ha 
temporalment i 2 ha 
completament 

El Molí de Can Prat Aiguat, 
desbordament 

12 Octubre 1970 Afectà el pont del molí 

Terme municipal Pedregada 3 de juliol de 
1971 

 

El Molí de Can Prat Aiguat, 
desbordament 

Octubre 1981 Afectà el pont del molí 

El Molí de Can Prat Aiguat, 
desbordament 

10 Octubre de 
1994 

Afectà el pont del molí 

Terme municipal Aiguat 28-29 de febrer 
de 1996 

 

 

Les principals àrees o sectors d’afectació corresponen als veïnats i disseminats. Gràficament es 
poden observar en el plànol 2. 

Punts negres: 

Segons el Pla Inuncat en el terme municipal de Sant Miquel de Campmajor no hi ha punts negres, 
no es mostren temps de trànsit ni de 5 ni de 50 anys, no es mostren cons de dejecció, no es 
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mostren àrees afectades per la geomorfologia ni tampoc línia de temps de retorn de 5, 100 i 500 
anys. 

A continuació és pot veure la figura del municipi de Sant Miquel de Campmajor. 

 

 

Figura 1: Terme municipal de Sant Miquel de Campmajor 
Font : TatukGis 

 

» Riu / riera / torrent / canal 
 
A continuació es llisten les principals rieres, recs i torrents del municipi amb les coordenades dels 
seus centroides. 
 

TIPUS NOM X_UTM Y_UTM 

RIUS 
Riu Ser 474035 4668213 

El Ritort   

TORRENTS/RECS I 
RIERES DESTACABLES 

Torrent del Collet de Guixeres 474413 4666790 

Riera de Junyell 473312 4669299 

Riera de St Miquel 473320 4662618 

Rec de Can Serra 473419 4660900 

Rec de Can Sagnari 473851 4660621 

Riera de Falgons 471910 4660801 

Rec de Corral 471891 4660213 
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Torrent del Marçol 473868 4661996 

Torrent del Collet de Pujarnol 474351 4662101 

Torrent de la Casanova 474479 4663032 

Torrent de Can Pau Torre 474896 4663225 

Torrent de l'Arn 474977 4663698 

Riera de Campmajor 473774 4664010 

Torrent del Pla de la Vinya 472821 4664780 

Torrent de Sta Quitèria 474536 4664296 

Torrent del Serrat dels Piells 473088 4666778 

Torrent del Serrat Llarg 473327 4666941 

Rec del Crous 472759 4666470 

Torrent del Clot de la Guilla 473069 4665482 

Rec del Clot de la Coma 472832 4660491 

 

» Rieres seques i/o rambles urbanitzades i/o en zones urbanes 

»  
NOM CARACTERÍSTIQUES 

  

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

CANALS, EMBASSAMENT, ESTANYOLS, BASSES i DIPÒSITS 

TIPUS NOM X_UTM Y_UTM 

CANALS - - - 

EMBASSAMENTS - - - 

ESTANYOLS 
Aigües permanents 

Estanyol de Can Coromina 473719 4663067 

Bassa de Ca l'Estany 474504 4662405 

Estany Negre   

ESTANYOLS 
Aigües intermitents 

Estany de Ca l'Estany 1 473513 4662398 

Estanyol de la Sorra 473634 4664339 

Bullidors del Prats Teixidor 473703 4664307 

Estanyol dels Camps de la Guàrdia 473605 4664218 

Bullidors de la Guàrdia 473474 4664152 

Estanyol petit de la Guàrdia 473458 4663993 

Estanyol del Camp d'en Benet 473446 4663866 

Estany de Can Brugada 473768 4663383 

Estany d'en Barraca 473552 4663327 

Estanyol de les Saules 473683 4663243 

Estany de Ca l'Estany 2 473598 4662432 

Estany de les Tres Creus 473428 4665548 

Estany de la Balca 473318 4663197 

Estanyol de la Pollancreda 473482 4662866 
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Estanyol del Racó 473323 4663095 

Estanyol del Camós 473410 4662756 

Estanyol dels Arbres 473766 4664215 

Bullidors de Sta Quitèria 473802 4664176 

Els Fossos 473536 4664320 

Estanyol de la Casota 474336 4662630 

Enfonsada d'en Barris 474320 4662575 

ALTRES 
(Contemplats a la taula de 
punts conflictius) 

La Gorga del Diable 474059 4668306 

Passallís de Roca (PC 30) 473564 4668020 

Passallís de la Caseta (PC-24) 474182 4666635 

Passallís de la Casanova (PC-41) 473888 4668340 

Resclosa de Sant Miquel (PC-11) 473733 4664780 

Pont Riera de Sant Miquel (PAP-01) 473810 4663982 

Pont Ritort (PAP-02) 473966 4664835 

Pont del Marsçol (PC-17) 473772 4662664 

Rec del Pujol   

Rec de Can Serra (PC-38) 473185 4661197 

FONTS En el terme municipal hi ha més de 40 fonts 
disseminades, la major part d’elles seques. 

  

DIPÒSITS AIGUA 
POTABLE Dipòsit d’aigua potable municipal – D01 

473677 474826 

 

Punts d’actuació prioritària ACA: 

CODI RIU UTMX UTMY DESCRIPCIO SENYALIT SOC 

PAP01 El 
Ritort 

473810 4663982 Pont sobre la riera a la carretera 
de Mieres: secció de desguàs 
insuficient. Risc de 
desbordament i tall de la 
carretera. 

No 45AR09 

PAP02 El 
Ritort 

473966 4664835 Pont sobre la riera a la carretera 
de Santa Maria del Collell: 
secció de desguàs insuficient. 
Risc de desbordament sobre la 
carretera. 

No 45AR04 

 

 

PUNTS CONFLICTIUS:creuament de les carreteres amb els principals rius / recs / torrents: 

CODI CARRETERA RIERA/REC/TORRENT UTM_X UTM_Y TIPUS 

PC01 GI-524 Torrent de la Barraca* 473198 4663749 Pont 

PC02 GI-524 Pont de l'Arn* 474859 4663675 Pont 

PC03 GI-524 Torrent de la Casanova 474011 4663748 Pont 

PC04 GI-524 Torrent de l'Arn 474488 4663704 Pont 

PC05 GI-524 El Ritort 473414 4663805 Pont 

PC06 GIP-5244 Torrent de Can Conill* 472060 4666402 Pont 
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PC07 GIP-5244 Al nord del Pont Petit 472584 4666375 Pont 

PC08 GIP-5244 Pont Petit 472693 4666263 Pont 

PC09 GIP-5244 Pont Gros 472754 4666120 Pont 

PC10 GIP-5244 Abans d'arribar al pont de Can Prat 473496 4665188 Pont 

PC11 GIP-5244 Abans d'arribar al Molí d'en Prat 473733 4664780 Pont 

PC12 GIP-5244 Torrent de l'Arn 473815 4664009 Pont 

PC13 GIP-5244 Torrent del Clot de la Guilla 473392 4665528 Pont 

PC14 GIP-5244 El Ritort 473597 4664890 Pont 

PC15 GIV-5246 Pont del Camp de l'Orenga* 472543 4661601 Pont 

PC16 GIV-5246 Riera de St Miquel 472928 4661682 Pont 

PC17 GIV-5246 Torrent del Marçol 473772 4662664 Pont 

 

PUNTS CONFLICTIUS: creuaments dels camins amb els principals rius/recs/torrents/rieres: 

CODI CODI_VIAL Nom Vial RIERA/REC/TORRENT UTM_X UTM_Y TIPUS 

PC18 VIR00006 Camí De S.Miquel De 
Campmajor A Briolf 

Torrent del Serrat Llarg 473641 4666873 Pont 

PC19 VIR00006 Camí De S.Miquel De 
Campmajor A Briolf 

Torrent del Serrat dels 
Piells 

473500 4666608 Pont 

PC20 VIP00008 Camí De La Rompuda Torrent del Serrat dels 
Piells 

473483 4666619 Pont 

PC21 VIR00079 Camí Can Carrera Petit Torrent del Marçol 473757 4662623 Pont 

PC22 VIR00080 Camí De S.Miquel De 
Campmajor A Pujamol 

Torrent del Marçol 473780 4662143 Pont 

PC23 VIP00077 Camí Can Barris Torrent del Collet de 
Pujarnol 

474313 4662288 Pont 

PC24 VIR00015 Camí De Serinya A 
S.Miquel De 
Campmajor 

Torrent del Collet de 
Guixeres 

474182 4666635 Pont 

PC25 VIR00015 Camí De Serinya A 
S.Miquel De Campmajor 

Torrent del Collet de 
Guixeres 

475296 4666936 Pont 

PC26 VIR00036 Camí De Santa Quitíˆria Torrent de Sta Quitèria 474298 4664314 Pont 

PC27 VIR00043 Camí Can Baptista Torrent de l'Arn 474275 4663839 Pont 

PC28 VIC00071 Camí De Can Pau Torre Torrent de la Casanova 474238 4663319 Pont 

PC29 VIC00072 Camí El Mas Nou Torrent de Can Pau 
Torre 

474559 4663501 Pont 

PC30 VIR00006 Camí De S.Miquel De 
Campmajor A Briolf 

Riu Ser 473564 4668020 Pont 

PC31 VIR00056 Camí Mas Casanova Riera de St Miquel 473154 4662299 Pont 

PC32 VIP00101 Camí Les Artigues Riera de Falgons 471430 4660413 Pont 

PC33 VIR00005 Camí Del Crous Rec del Crous 472189 4666523 Pont 

PC34 VIR00006 Camí De S.Miquel De 
Campmajor A Briolf 

Rec del Crous 473495 4666457 Pont 

PC35 VIP00093 Camí Baga De Can 
Serra 

Rec del Clot de la 
Coma 

473194 4661126 Pont 

PC36 VIC00094 Camí De Can Gifre De 
Dalt 

Rec del Clot de la 
Coma 

473037 4660805 Pont 

PC37 VIR00095 Camí Mas Cargol Rec de Can Serra 473036 4661592 Pont 

PC38 VIR00086 Camí De Can Gifre Rec de Can Serra 473185 4661197 Pont 

PC39 VIR00089 Camí De Can Serra Rec de Can Sagnari 473581 4660757 Pont 
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PC40 VHR00009 Camí Del Coll De 
Guixeres 

 475827 4664374 Tub 

PC41 VIR00012 Camí De Briolf  473888 4668340 Tub 

PC42 VIR00012 Camí De Briolf  473984 4668405 Tub 

PC43 VIR00012 Camí De Briolf  474250 4668430 Tub 

PC44 VIR00016 Camí De Can Pla  474130 4666889 Tub 

PC45 VIR00016 Camí De Can Pla  474188 4667873 Tub 

PC46 VIR00005 Camí Del Crous  472192 4666537 Tub 

PC47 VIR00005 Camí Del Crous  472419 4666670 Tub 

PC48 VIR00005 Camí Del Crous  472482 4666664 Tub 

PC49 VIR00015 Camí De Serinya A 
S.Miquel De Campmajor 

 473881 4666398 Tub 

PC50 VIR00046 Camí Mas Colomer  473162 4663864 Tub 

PC51 VIR00032 Camí De La Rossa  474091 4664775 Tub 

PC52 VIR00021 Camí De Can Jofre  473331 4668427 Tub 

PC53 VIR00021 Camí De Can Jofre  473345 4668352 Tub 

PC54 VIR00021 Camí De Can Jofre  473432 4668301 Tub 

PC55 VIR00057 Camí El Camí“S  473139 4662565 Tub 

PC56 VIR00059 Camí Mas Plana De 
Falgons 

 472479 4662287 Tub 

PC57 VIR00081 Camí El Rodorar  473840 4661826 Tub 

PC58 VIR00059 Camí Mas Plana De 
Falgons 

 472471 4661986 Tub 

PC59 VIR00061 Camí De Mieres A 
Falgons 

 472052 4662451 Tub 

PC60 VIR00006 Camí De S.Miquel De 
Campmajor A Briolf 

 473427 4667630 Tub 

PC61 VIR00006 Camí De S.Miquel De 
Campmajor A Briolf 

 473566 4667312 Tub 

PC62 VIR00006 Camí De S.Miquel De 
Campmajor A Briolf 

 473644 4667133 Tub 

PC63 VIR00006 Camí De S.Miquel De 
Campmajor A Briolf 

 473358 4666028 Tub 

PC64 VIR00057 Camí El Camí“S  473147 4662276 Tub 

PC65 VIR00076 Camí Can Miquelet  474487 4662522 Tub 

PC66 VIR00038 Camí De La Quintana  474448 4664487 Tub 

PC67 VIR00019 Camí Del Bosc Del 
Godall 

 474107 4666076 Tub 

PC68 VIR00019 Camí Del Bosc Del 
Godall 

 473868 4665646 Tub 

PC69 VIR00019 Camí Del Bosc Del 
Godall 

 473965 4665538 Tub 

PC70 VIR00023 Camí De Les Cases  473970 4665268 Tub 

PC71 VIP00101 Camí Les Artigues  471644 4660836 Tub 

PC72 VIP00008 Camí De La Rompuda  472843 4666990 Tub 

PC73 VIP00031 Camí Del Pla De La 
Vinya 

 472721 4664874 Tub 

PC74 VIP00031 Camí Del Pla De La 
Vinya 

 472721 4664875 Tub 

PC75 VIP00031 Camí Del Pla De La 
Vinya 

 472269 4664985 Tub 

PC76 VIP00031 Camí Del Pla De La 
Vinya 

 472971 4664868 Tub 



Document Únic de Protecció Civil Municipal de St Miquel de Campmajor Data imp::11/01/22 

   

62 

PC77 VIP00033 Camí De Les Guixeres  473408 4664493 Tub 

PC78 VIP00060 Camí De Falgons  472208 4662478 Tub 

PC79 VIP00073 Camí Can Barcelí“  474661 4663333 Tub 

PC80 VIP00011 Camí De Bac De Can 
Jofre 

 472974 4669176 Tub 

PC81 VIP00011 Camí De Bac De Can 
Jofre 

 472922 4669076 Tub 

PC82 VIP00011 Camí De Bac De Can 
Jofre 

 473069 4669093 Tub 

PC83 VIP00011 Camí De Bac De Can 
Jofre 

 473177 4669122 Tub 

PC84 VIP00011 Camí De Bac De Can 
Jofre 

 473358 4669126 Tub 

PC85 VIP00011 Camí De Bac De Can 
Jofre 

 473460 4669139 Tub 

PC86 VIP00011 Camí De Bac De Can 
Jofre 

 473542 4669205 Tub 

PC87 VIP00024 Camí Costa De Les 
Cases 

 474800 4665334 Tub 

PC88 VIP00024 Camí Costa De Les 
Cases 

 474897 4665294 Tub 

PC89 VIC00066 Camí Les Comaleres  471725 4662712 Tub 

PC90 VIR00028 Camí De Can Prat El Ritort 473502 4665221 Pont 

PC91 VIR00015 Camí De Serinya A 
S.Miquel De Campmajor 

El Ritort 473549 4665973 Pont 

PC92 VIP00033 Camí De Les Guixeres El Ritort 473423 4664514 Pont 

PC93 VIP00049 Camí El Ritort El Ritort 473521 4663942 Pont 

 

» Altres llocs amb perill d’inundació (antigues llacunes, deltes, cons de dejecció...) 
 

NOM CARACTERÍSTIQUES 

El Ser Situada a la zona nord, zona central del municipi, de oest a est / 
SECTOR A 

El Ritort Situada a la zona nord central del municipi, de sud a nord / 
SECTOR A 

 

» Punts d’aforament i/o llocs de vigilància del nivell de l’aigua 
 

NOM CARACTERÍSTIQUES 
  

Dades específiques per inundacions 
 

» Estacions meteorològiques o pluviomètriques dins del municipi 
 

LOCALITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES 
St Miquel de Campmajor no disposa d’estacions meteorològiques dins del municipi 
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2.2.3. NEVADES 
 

Emergències relacionades amb el risc de nevades esdevingudes al municipi: 

DESCRIPCIÓ ANY DANYS 

Barcelona / Girona i comarques 11-13 gener 
1985 

--- 

Barcelona, Catalunya/ Girona i 
comarques 

30-31 gener 
1986 

Girona incomunicada, talls de llum i telèfon 

Barcelona/Girona i comarques Gener 1987  

Catalunya 8 de març de 
2010 

La Cademont i a Sant Nicolau dins el terme de 
Sant Miquel de Campmajor 

 

Pel que fa al risc d’allaus St Miquel de Campmajor no es troba dins d’una zona amb perill 
d’allaus. 

» Punts d’emmagatzematge i subministrament de fundents 
 

Al municipi de Sant Miquel de Campmajor els punts d’emmagatzematge de fundents es troben a: 

UBICACIÓ PUNT RESPONSABLE/COMPANYIA LOCALITZACIÓ/TELÈFON 
   
   
 

Les empreses subministradores de fundents són les següents: 

COMPANYIA LOCALITZACIÓ-TELÈFON 
  
  

» Punts de subministrament de fundents 
 

LOCALITZACIÓ DADES 
  
 

Per tal que els veïns es pugin abastir de fundents per a ús particular, s’ubicaran dispensadors de 
fundents als següents llocs: 

NUCLI PUNT DE SUBMINISTRAMENT DE FUNDENTS 
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» Llocs de vigilància del nivell de la neu i de control de la temperatura 
 

LOCALITZACIÓ DADES 
No n’hi ha 

 

» Ubicació de les estacions meteorològiques dins del municipi 
 

LOCALITZACIÓ DADES 
No n’hi ha 
 

» Zones d'aparcament especial 
 

LOCALITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES 
No n’hi ha 

 

» Zones de col·locació de cadenes 
 

LOCALITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES 
No n’hi ha 

 

» Punts de tall previstos a les carreteres i/o vies urbanes que passen pel municipi  per nevades 
 

CODI DE LA VIA PUNT KM INICIAL PUNY KM FINAL TITULAR VIA 

GI-524   Generalitat de Catalunya 

  

» Punts conflictius 
 

LOCALITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES 

PK 25-26  GI-524 de Mieres a Banyoles 

 

» 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 DEL CONTACTE 

10 mitges canyes per adaptar a tractor ADF 
Estany 

Casa dels Enginyer, Pla 
de Martís-Esponellà 

Marc Fàbrega Suárez 

T. 616 32 98 52 
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» Ubicació de generadors elèctrics en cas d’emergència 
 
UBICACIÓ DEL GENERADOR TITULAR DADES DEL 

CONTACTE 
SERVEI QUE COBREIX EL 

GENERADOR 

    

 
Heliports i helizones 
 

UBICACIÓ TITULAR DADES DEL CONTACTE 

Camp de futbol de St Miquel de 
Campmajor 

Ajuntament de St 
Miquel de Campmajor 

T. 699 30 44 00 

T. 972 57 46 26 
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2.2.4. VENTADES 

» Ventades registrades que han afectat al municipi: 

AFECTACIÓ ANY DANYS I/O VÍCTIMES 
RATXA MÀXIMA DE 

VENT (KM/H) 

Vents forts arreu de tot 
Catalunya 

24 de gener de 
2009 

Sense danys al terme 
municipal 

100 km/h 

Vents forts arreu de tot 
Catalunya 

9 de desembre de 
2014 

Sense danys al terme 
municipal 

70 km/h 

 

 

» Estacions Meteorològiques Automàtiques (EMA) més properes al municipi: 
 

NOM DE 
l’EMA 

ANY 
RATXA MÀXIMA DE 

VENT (km/h) 

VELOCITAT 
MITJANA DEL VENT 

MÉS ELEVADA 
(km/h)* 

DIRECCIÓ DOMINANT 
DEL VENT 

EMA 
Banyoles 

2015 108 2,4 m/s – 8,6 km/h Xaloc 

 
*Velocitat mitjana del vent en 30 minuts superiors als 80 km/h ( aprox. 22 m/s). 
EMA: Estacions Meteorològiques Automàtiques que gestiona el Servei Meteorològic de 
Catalunya. http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serveis-i-dades-climatiques/anuaris-de-
dades-meteorologiques/xarxa-destacions-meteorologiques-automatiques/  (Taules de dades 
mensuals). 
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2.2.5. SISMES 
 

Tot el terme municipal es troba dins la zona de intensitat sísmica VIII (segons el mapa de zones 
sísmiques considerant l’efecte del sòl), podent-se produir danys greus als edificis segons el mapa 
de vulnerabilitat sísmica inclòs  al SISMICAT (Pla d’emergència sísmica de Catalunya). 

A tot el terme municipal es supera el llindar d’intensitat segons el Pla SISMICAT. 
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En el municipi de Sant Miquel de Campmajor no existeix evidència històrica de cap episodi de 
sismes de magnitud considerable, i per tant no s’hauria de considerar una àrea especial de 
perillositat sísmica. 

En els  municipis propers cal destacar el registre dels següents sismes: 

- Any 1580 a Cornellà de Terri, amb esdeveniments dubtosos 
- 6 de setembre de 1972, al municipi de Banyoles, amb una intensitat epicentral de IV. 

 

També es llisten a continuació els epicentres instrumentals detectats per l’Institut cartogràfic i 
geològic de Catalunya al terme municipal els darrers anys: 

DATA PROFUNDITAT MAGNITUD * UTM X UTM Y 

06/04/97 -2 0,7 473380 4662595 

06/04/97 7 2 473462 4662262 

06/04/97 -2 1,8 474039 4661485 

06/04/97 -2 0,7 473213 4661599 

28/12/10 9 0,5 474790 4663589 

16/04/12 7 0,2 473708 4661817 

28/02/13 14 0,1 473715 4663593 

*Escala de Richter 

Aquests sismes instrumentals es cartografien als plànols 8.1 i 8.2. 
 
La intensitat VIII és prevista per a la totalitat del municipi. 
 
Segons l’escala EMS-92, la intensitat i els diferents tipus d’edificis s’ha estimat el següent pel 
municipi de Sant Miquel de Campmajor: 
 

TIPOLOGIA DE CONSTRUCCIÓ O 
VULNERABILITAT EDIFICIS GRAU DEL DANY A EDIFICIS 

A B C D EDIFICIS 
TOTALS 0 1 2 3 4 5 EDIFICIS 

INHABITABLES 
25 65 29 4 123 13 32 37 27 12 3 29 
 
Segons aquesta classificació es considera el municipi de Sant Miquel de Campmajor com a un 
municipi de vulnerabilitat sísmica mitja (condició 3): 
 

VULNERABILITAT CONDICIÓ DESCRIPCIÓ 

Mitja 2 PA<25 + PB≥50 + (PC+PD)<25 
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3 PA<25 + PB≥50 + (PC+PD)≥25 

4 PA<25 + 25≤PB<50 + (PC+PD)<50 

 

Respecte els possibles danys a la població, segons les metodologies ATC-13(1985) i Coburn et al 
(1992) en cas de sisme en el municipi de Sant Miquel de Campmajor (amb una població de 208 
habitants quan es van fer els estudis) la població es veuria afectada de la següent manera: 

PERSONES 
ATRAPADES 

MORTS 
COL.LAPSE 

TOTAL FERITS 
GREUS 

TOTAL FERITS 
LLEUS 

TOTAL MORTS 

3 1 3 10 1 

 

La majoria d’edificis són construccions anteriors als anys 50, sobretot les masies i nuclis antics, i a 
partir dels anys 70 trobaríem les cases de les urbanitzacions i veïnats més moderns, i pisos al nucli 
de Sant Miquel de Campmajor. 

En els plànols 8.1 i 8.2 es mostra el risc geològic considerant l’efecte del tipus de sòl i a 
continuació es mostra el mapa geològic del terme municipal. 
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Mapa geològic de St Miquel de Campmajor 
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2.3. Riscos específics 
 

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

 

RISCOS ESPECÍFICS 

 ESCENARIS POSSIBLES CONSEQÜENCIES PROBABLES ZONES DE RISC 

RISC 1 No hi ha cap pla específic municipal redactat 
RISC 2 
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3. Document 3: Vulnerabilitat municipal 
 

3.1. Àrees o sectors d’afectació 
 

3.1.1. Risc territorial 
 

Emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc: 

Es pot veure afectada la totalitat de la població. 

 

Emergències per onades de calor: 

Es pot veure afectada la totalitat de la població. 

 

Emergències per concentració de persones: 

Els equipaments municipals es concreten a la zona del nucli urbà i en elements vulnerables situats 
en àrees disseminades i detallats a l’apartat 3.2.1 

 

3.1.2. Riscos especials 

3.1.2.1. INFOCAT: Emergències per risc d'incendi forestal. 
Tot i no tenir masses forestals gestionades per el Departament de Medi Ambient a continuació es 
llisten les masses forestals més destacades del terme municipal, de nord a sud: 

 

Sector/s de massa forestal Situació geogràfica (respecte 
al nucli urbà) 

Característiques 

Nord del riu Ser: Del bosc de 
Mas Rampinya al Sollell de 
Briolf 

Al nord del terme municipal Risc de moderat a alt 

Nord-est: dels boscos a l’oest 
de Can Oliveres, passant pel 
Collet de les Baumes i fins els 
tres termes de Boquià 

Al nord-est del terme 
municipal 

Risc de moderat a alt 

Centre-est: Serra de Can 
Ginestar, boscos de la Costa de 
les Cases i Can Jofre, els Ferrers 
de Can Bosch, Mas Bosch i Can 

Al centre-est del terme 
municipal 

Risc de moderat a alt 
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Coma Petit 

Sud-oest: zona El Collferrer, 
Mas Pere Collell, Mas Baldirot, 
Can Planters, Font de l’Esglèsia, 
Cal Sabater, els Trulls de 
Falgons 

Al sud oest del terme 
municipal. Veïnat de Falgons 

Risc moderat 

Centre: Serra Mitjana Al centre del terme municipal Risc moderat 

Nord-est: zona St Miquel de 
Campmajor, Puig Castellar, Puig 
conill, clot de la Guilla 

Al nord-oest del terme 
municipal; veïnat de Ventatjol 

Risc moderat amb punts de 
risc alt 

Nord-oest: Ventatjol Al nord-oest del terme 
municipal 

Risc moderat amb risc alt a la 
zona sud del Turó del Collell 

 

 
Massa forestal sector nord del riu Ser 
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Massa forestal sector nord-est 

 

 
Massa forestal sector centre-est 
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Massa forestal sector sud-oest 

 

 
Massa forestal sector centre-oest, Serramitjana 
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Massa forestal sector centre-nord, St Miquel de Campmajor 

 
3.1.2.2. INUNCAT: Emergències per risc d'inundacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

Riu Ser Tota la vall del riu Ser al seu pas 
per el terme municipal 

Zona potencialment inundable. 
Només es veuen afectats dos 
habitatges: 

- Castell de roca 

- Molí de Roca 

Riu Ritort Des de Can Pere Pastor o Can 
Prat Petit fins a la confluència del 
Ritort amb el riu Ser 

Zona potencialment inundable 
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Font: ACA. Zones potencialment inundable zones dels rius Ser i Ritort 

 

» Punts d’actuació prioritària: 
 

CODI RIU UTMX UTMY DESCRIPCIO SENYALIT SOC 

PAP01 El Ritort 473810 4663982 Pont sobre la riera a la carretera 
de Mieres: secció de desguàs 
insuficient. Risc de desbordament 
i tall de la carretera. 

No 45AR09 

PAP02 El Ritort 473966 4664835 Pont sobre la riera a la carretera 
de Santa Maria del Collell: secció 
de desguàs insuficient. Risc de 
desbordament sobre la carretera. 

No 45AR04 

 
 

» Zones on es poden desencadenar fenòmens geològics associats: esllavissades, caiguda de 
roques, etc. 

 

L’estudi dels riscos geològics del municipi de Sant Miquel de Campmajor constata l’existència 
de 2 grans grups de riscos derivats de fenòmens geològics: el generat pels moviments de 
vessant i el generat per fenòmens de subsidència o d’esfondraments (col·lapses). 
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Moviments de vessant 

La morfologia abrupte del municipi (el 87% de la seva superfície té un pendent superior al 
10%) i l’existència de materials inestables com són les margues, que al seu damunt aguanten 
materials molt consolidats, com els gresos, provoquen seriosos problemes d’inestabilitat 
gravitatòria. Aquestes característiques unides a: 

l’existència d’un gran conjunt de falles de direcció nord-sud i el fet de ser una zona 
d’importans descàrregues d’aigües subterrànies, dóna la combinació perfecta perquè es 
produeixin grans moviments del terreny que poden donar lloc a esllavissades importants. 

Pels motius descrits anteriorment una important franja del municipi de Sant Miquel de 
Campmajor, menys la zona que ocupa el fons de vall, formada principalment per dipòsits 
quaternaris, queda delimitat per aquest risc, si bé la seva ocurrència en grans magnituds és 
molt difícil. Seria necessària alguna condició per posar en marxa moviments de gran magnitud 
si bé el més probable és l’existència de petits esllavissaments en talussos com a conseqüència 
de l’obertura de noves carreteres. 

  
Mapa de susceptibilitat del terreny per generar esllevissades a Catalunya 
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Risc de col·lapse 

Aquest risc està molt ben documentat a la vall de Sant Miquel de Campmajor pel gran nombre 
d’estanyols identificats i que han estat descrits a l’apartat 2.4 dedicat a la Hidrologia i 
Hidrogeologia. 

Segons Pallí i Trilla (1979) aquests col·lapses estan relacionats amb els guixos subjacents a la 
formació de margues de Banyoles, essent conseqüència de la seva dissolució. D’aquesta 
manera les aigües que emanen per aquests “bullidors” són riques en sulfat càlcic. Cal recordar 
que l’últim col·lapse es va produir el dia 5 de febrer de 1974 davant del mas de la Casica, al 
peu de la carretera de Banyoles a Olot per Santa Pau. 

 

En algun d’aquests estanyols recents hi brolla aigua de manera més o menys continuada, és 
per això que se’ls hi dóna el nom de “bullidors”, situant-se el seu nivell piezomètric, a uns 8 m 
per damunt del canal del Ritort, pel fons del qual també en sorgeix l’aigua en més d’un punt. 

En l’actualitat el procés geològic que origina els col·lapses tal i com descriuen els experts (Pallí 
i Trilla, 1979) està en ple vigor, notant-se els seus efectes a escala generacional i hipotecant 
alguna de les activitats humanes que a la vall s’hi poden desenvolupar. Així doncs l’acció 
tectònica conjugada amb l’acció remuntant del Riu Ser que produeix alhora l’encaixament del 
Riu Ritort afavoreix la profusió de col·lapses del tipus recent. Aquests tendeixen a formar-se 
just al fons de la Vall que és on s’ha delimitat cartogràficament el risc potencial d’aquest tipus 
de fenòmens lligats a la geodinàmica externa 

 

Patrimoni geològic 

 

Patrimoni Geològic del municipi de Sant Miquel de Campmajor 

Nom de l’element 
geològic Tipologia Descripció Font 

 
 
Estanyols de Sant 
Miquel de 
Campmajor 

 
 

Geomorfologia 
kàrstica - 
Hidrogeologia 

Estanyols formats per 
col·lapses gravitatoris 
induïts per la descàrrega 
d’aigua a pressió d’un 
sistema aqüífer confinat. 

Destaquen l’estany de les Tres 
Creus i l’estanyol d’en 
Coromina 

 
 
 

Pallí, 2004 
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3.1.2.3.  NEUCAT: Emergències per risc de nevades. 
 

Es pot veure afectat per nevades la totalitat del terme municipal. 

SECTOR UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

DISSEMINAT-1 Briolf 

Zona septentrional (al nord de la 
carretera GI-524) est del terme, riba 
sud del riu Ser. Església de St Esteve 
de Briolf 

DISSEMINAT-2 Falgons 

Zona meridional del terme (al sud de la 
carretera GI-524. Església de St Vicens 
de Falgons 

DISSEMINAT-3 Sant Martí de Campmajor 

A l’est de la zona central del terme. 
Església de Sta Quitèria 

DISSEMINAT-4 Sant Miquel de Campmajor 

A l’oest de la zona central del terme. 
Església de St Miquel 

DISSEMINAT-5 Ventatjol 

Zona septentrional oest del terme. 
Església de St Feliu de Ventatjol 

DISSEMINAT-6 Veïnat de la Pocafarina 

Inclou les cases de la zona central del 
terme, al nord de la carretera GI-524 

NUCLI URBÀ Elements al voltant de l’Ajuntament 

Zona central del terme, al voltant de 
l’Ajuntament. 

 

 

3.1.2.4. SISMICAT: Emergències sísmiques. 
 

Tot el terme municipal es troba dins la zona de intensitat sísmica VIII (segons el mapa de zones 
sísmiques considerant l’efecte del sòl), podent-se produir danys greus als edificis segons el mapa 
de vulnerabilitat sísmica inclòs  al SISMICAT (Pla d’emergència sísmica de Catalunya). 
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La intensitat referida al document de l’anàlisi del risc és prevista per a la totalitat del municipi. Tot 
i amb això, s’han detectat les següents zones amb amplificació de les conseqüències del sisme per 
l’efecte del sòl: 

ZONA TIPUS DE TERRENY EFECTE 

Entre el Serrat de Boquià i el torrent del 
Collet de Guixeres (SECTOR A) 

Falla 
d’encavalcament. 
Qac2 dipòsits 
al·luvials i col·luvials, 
graves i sorres. PE 
mb , margues i 
argiles blaves. 
Formació margues de 
Banyoles, Lucetià 

Capes de material sedimentari 
susceptibles d’ampliar els efectes d’un 
sisme 

Torrent del Collet de Pujarnol (SECTOR 
B) 

Falla indiferenciada, 
contacte mecànic/ 
contacte diapíric. 
PEcga, 
conglomerats, gresos 
i argiles 

Amplificació efecte d’un sisme 

Falles entre el Collet de Canadell i la 
Riera de Falgons (SECTOR B) 

Falla indiferenciada, 
contacte mecànic/ 
contacte diapíric. 
PEcga, 
conglomerats, gresos 
i argiles 

Amplificació efecte d’un sisme 
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Fall
a d’encavalcament Collet de Guixeres 

 

Fall
a indiferenciada del Collet del Torrent de Pujarnol 
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Fall
es indiferenciades entre la Riera de Falgons i el Collet de Canadell 

 

 

Es pot veure afectat per nevades la totalitat del terme municipal. 

SECTOR UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

DISSEMINAT-1 Briolf 

Zona septentrional (al nord de la 
carretera GI-524) est del terme, 
riba sud del riu Ser. Església de 
St Esteve de Briolf 

DISSEMINAT-2 Falgons 

Zona meridional del terme (al sud 
de la carretera GI-524. Església 
de St Vicens de Falgons 

PUNTS SINGULARS RESPECTE L’EFECTE DÒMINO 

- Línia elèctrica 380V de Can Guixeres, Can Oliveres 

- Línia elèctrica de 380V de Falgons, que va fins a El Collferrer 
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DISSEMINAT-3 Sant Martí de Campmajor 

A l’est de la zona central del 
terme. Església de Sta Quitèria 

DISSEMINAT-4 Sant Miquel de Campmajor 

A l’oest de la zona central del 
terme. Església de St Miquel 

DISSEMINAT-5 Ventatjol 

Zona septentrional oest del terme. 
Església de St Feliu de Ventatjol 

DISSEMINAT-6 Veïnat de la Pocafarina 

Inclou les cases de la zona central 
del terme, al nord de la carretera 
GI-524 

NUCLI URBÀ Elements al voltant de l’Ajuntament 

Zona central del terme, al voltant 
de l’Ajuntament. 

 

 

3.1.2.5. VENTCAT:  
No existenixen àrees o sectors especialment sensibles, es pot veure afectat per ventades la 
totalitat del terme municipal. 

 

SECTOR UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

DISSEMINAT-1 Briolf 

Zona septentrional (al nord de la 
carretera GI-524) est del terme, 
riba sud del riu Ser. Església de 
St Esteve de Briolf 

DISSEMINAT-2 Falgons 

Zona meridional del terme (al sud 
de la carretera GI-524. Església 
de St Vicens de Falgons 

DISSEMINAT-3 Sant Martí de Campmajor 

A l’est de la zona central del 
terme. Església de Sta Quitèria 

DISSEMINAT-4 Sant Miquel de Campmajor 

A l’oest de la zona central del 
terme. Església de St Miquel 
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DISSEMINAT-5 Ventatjol 

Zona septentrional oest del terme. 
Església de St Feliu de Ventatjol 

DISSEMINAT-6 Veïnat de la Pocafarina 

Inclou les cases de la zona central 
del terme, al nord de la carretera 
GI-524 

NUCLI URBÀ Elements al voltant de l’Ajuntament 

Zona central del terme, al voltant 
de l’Ajuntament. 

 

3.2. Elements vulnerables 
 

3.2.1. Risc territorial 
 

Emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc: 

Es pot veure afectada la totalitat de la població, el risc afecta de igual forma a tots els elements 
inclosos a totes les masies i cases rurals incloses a la taula 1 de l’annex 1, les activitats incloses a 
la taula 2 de l’Annex I i a tots els habitatges del nucli urbà del municipi 

Emergències per onades de calor: 

Es pot veure afectada la totalitat de la població, el risc afecta de igual forma a tots els elements 
inclosos a totes les masies i cases rurals incloses a la taula 1 de l’annex 1, les activitats incloses a 
la taula 2 de l’Annex I i a tots els habitatges del nucli urbà del municipi 

Emergències per concentració de persones: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

NOM TIPUS UTM X UTM Y 

Ajuntament de St Miquel de Campmajor Ajuntament 473900 4663818 

Camp de futbol de St Miquel de Campmjaor Esportiu 473936 4663891 

Pista bàsquet St Miquel de Campmajor Esportiu 473877 4663817 

L'Hostal Restaurant 473867 4663891 

Cal Ferrer Restaurant 474408 4663735 

Càmping La Vall de Campmajor Càmping 473426 4664979 

Campament l'Arcada Càmping 473977 4666127 

El Casal de St Miquel de Campmajor Casa de colònies 474246 4664007 

Casa de colònies El Xalió Casa de colònies 471813 4664950 

Mas Ferriol Centre sòcio-sanitari 472014 4662613 

Fangaventura Esportiu 474129 4662121 

St Miquel Església i cementiri 473500 4664932 
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Sta Quitèria Església i cementiri 474295 4664434 

St Vicenç de Falgons Església i cementiri 471964 4661889 

St Nicolau Ermita 473846 4659471 

St Natzari Ermita 473958 4660668 

St Esteve de Briolf Ermita 474326 4668602 

Mare de Déu de Loreto Ermita 473763 4667927 

Cementiri de St Feliu de Ventatjol Cementiri 472444 4667061 

 

3.2.2.  Riscos especials 

3.2.2.1. INFOCAT: Emergències per risc d'incendi forestal. 
Es pot veure afectada la totalitat de la població, però en especial es poden veure afectats tots els 
elements inclosos a les taules 1 i 2 de l’Annex I on s’inclouen: masies, cases rurals, ruïnes, 
explotacions agropecuàries, equipaments, béns d’interès locals i elements protegits. 

Actes en l’àrea de risc: 

ACTE LOCALITZACIÓ DATA 
NOMBRE 

PERSONES/A
FORAMENT 

DESCRIPCIÓ 

Festa Major 
Sant Miquel de 
Campmajor 

Últim cap de 
setmana de 
setembre 

  

Aplec de Santa Quiteria 
Sant Martí de 
Campmajor 

Últim 
diumenge de 
maig 

  

Aplec Falgons 
Segon 
diumenge de 
setembre 

  

Cantada de caramelles Municipi 
Dissabte de 
Pasqua 

  

 

3.2.2.2. INUNCAT: Emergències per risc d'inundacions. 
Els únics elements del terme municipal que es troben dins de la zona potencialment inundable del 
riu Ser són: 

CODI NOM AFECTACIÓ UTM X UTM Y 

78 Molí de Roca Totalment dins la zona potencialment 
inundable del riu Ser 

473751 4668040 

79 Castell de Roca Parcialment dins la zona potencialment 
inundable del riu Ser 

473723 4668090 

N16 

La Cadevall de Can 
Oliveras 
(eugassada  
Haflingers)-
Explotació equina 

Quadres parcialment dins de la zona 
potencialment inundables del riu Ritort 

473765 4666943 
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També es poden veure afectats col·lateralment, podent arribar a quedar incomunicats, els 
elements contemplats a les taules 1 i 2 de l’Annex I si les inundacions afecten algun dels punts 
conflictius (ponts, guals...)  contemplats a l’apartat 2.2.2. 

 

3.2.2.3.  NEUCAT: Emergències per risc de nevades. 
 

La llista de les principals categories d’elements vulnerables del municipi possiblement afectats en 
cas de nevada són, per exemple: centres sanitaris (centres d’atenció primària, hospitals) i centres 
d’ensenyament (escoles, llars d’infants, instituts…). 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

NOM TIPUS UTM X UTM Y 

Ajuntament de St Miquel de Campmajor Ajuntament 473900 4663818 

Camp de futbol de St Miquel de Campmjaor Esportiu 473936 4663891 

Pista bàsquet St Miquel de Campmajor Esportiu 473877 4663817 

L'Hostal Restaurant 473867 4663891 

Cal Ferrer Restaurant 474408 4663735 

Càmping La Vall de Campmajor Càmping 473426 4664979 

Campament l'Arcada Càmping 473977 4666127 

El Casal de St Miquel de Campmajor Casa de colònies 474246 4664007 

Casa de colònies El Xalió Casa de colònies 471813 4664950 

Mas Ferriol Centre sòcio-sanitari 472014 4662613 

Fangaventura Esportiu 474129 4662121 

St Miquel Església i cementiri 473500 4664932 

Sta Quitèria Església i cementiri 474295 4664434 

St Vicenç de Falgons Església i cementiri 471964 4661889 

St Nicolau Ermita 473846 4659471 

St Natzari Ermita 473958 4660668 

St Esteve de Briolf Ermita 474326 4668602 

Mare de Déu de Loreto Ermita 473763 4667927 

Cementiri de St Feliu de Ventatjol Cementiri 472444 4667061 

 

També es consideren elements vulnerables els inclosos a la taula 1 de l’Annex I on s’inclouen: 
masies, cases rurals, ruïnes, explotacions agropecuàries. 

També es poden veure afectats els elements contemplats a les taules 1 i 2 de l’Annex I 

Pel què fa a la vulnerabilitat en l’àmbit de la mobilitat, s’han determinat els següents: 
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» Punts conflictius de la xarxa viària 
 
 

PUNT DESCRIPCIÓ 

PK 25-26  GI-524 de Mieres a Banyoles 

 

 
» Nuclis i/o edificacions que poden quedar aïllats per la nevada o a causa de l’afectació d’una 

allau sobre vies de comunicació  
 
Veure taules 1 i 2 de l’Annex I on s’inclouen: masies, cases rurals, ruïnes, explotacions 
agropecuàries, equipaments, béns d’interès locals i elements protegits. 

 
» Zones amb presència de persones sense llar: 
 
No hi ha persones sense llar al terme municipal. 

» Serveis que poden quedar afectats com a conseqüència de la nevada i originar problemes 
més greus: 

 

Per exemple, els serveis funeraris poden tenir problemes si com a conseqüència de la nevada, hi 
ha dificultats per accedir al cementiri. També poden produir-se problemes d’acumulació 
d’escombraries, en el cas que la nevada produeixi dificultats per accedir als contenidors i als 
abocadors. 

 

SERVEI UBICACIÓ 

Xarxa elèctrica Veure plànol serveis 
Xarxa aigua potable Nucli urbà i veïnat de la Pocafarina 
Servei recollida d’escombraries Tot el municipi 
Servei funerari Cementiri de St Miquel de Campmajor 
 

» Població que ha de seguir un tractament inajornable o que presenta problemes de mobilitat 
reduïda a la zona que pot quedar afectada per la nevada: 

 
Per exemple, població que ha de seguir un tractament de diàlisi o en segons quins casos, població 
que ha de seguir un tractament amb insulina. 

POBLACIÓ AFECTADA UBICACIÓ 

  
 



Document Únic de Protecció Civil Municipal de St Miquel de Campmajor Data imp:11/01/22 

91 

Actes en l’àrea de risc: 

ACTE LOCALITZACIÓ DATA 
NOMBRE 
PERSONES/A
FORAMENT 

DESCRIPCIÓ 

Festa Major 
Sant Miquel de 
Campmajor 

Últim cap de 
setmana de 
setembre 

  

Aplec de Santa Quiteria 
Sant Martí de 
Campmajor 

Últim diumenge 
de maig 

  

Aplec Falgons 
Segon diumenge 
de setembre 

  

Cantada de caramelles Municipi 
Dissabte de 
Pasqua 

  

 

 

3.2.2.4. SISMICAT: Emergències sísmiques. 
A continuació es llisten els elements vulnerables al risc sísmic bé sigui per l’altra probabilitat de 
concentració de persones bé sigui per la fragilitat dels edificis històrics. 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

NOM TIPUS UTM X UTM Y 

Ajuntament de St Miquel de Campmajor Ajuntament 473900 4663818 

Camp de futbol de St Miquel de Campmjaor Esportiu 473936 4663891 

Pista bàsquet St Miquel de Campmajor Esportiu 473877 4663817 

L'Hostal Restaurant 473867 4663891 

Cal Ferrer Restaurant 474408 4663735 

Càmping La Vall de Campmajor Càmping 473426 4664979 

Campament l'Arcada Càmping 473977 4666127 

El Casal de St Miquel de Campmajor Casa de colònies 474246 4664007 

Casa de colònies El Xalió Casa de colònies 471813 4664950 

Mas Ferriol Centre sòcio-sanitari 472014 4662613 

Fangaventura Esportiu 474129 4662121 

St Miquel Església i cementiri 473500 4664932 

Sta Quitèria Església i cementiri 474295 4664434 

St Vicenç de Falgons Església i cementiri 471964 4661889 

St Nicolau Ermita 473846 4659471 

St Natzari Ermita 473958 4660668 

St Esteve de Briolf Ermita 474326 4668602 

Mare de Déu de Loreto Ermita 473763 4667927 

Cementiri de St Feliu de Ventatjol Cementiri 472444 4667061 
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També es consideren elements amb vulnerabilitat sísmica tots els elements inclosos a la taula 1 
de l’Annex I. 

 

Actes en l’àrea de risc: 

ACTE LOCALITZACIÓ DATA 
NOMBRE 

PERSONES 
(AFORAMENT) 

DESCRIPCIÓ 

Festa Major 
Sant Miquel de 
Campmajor 

Últim cap de 
setmana de 
setembre 

  

Aplec de Santa Quitèria 
Sant Martí de 
Campmajor 

Últim 
diumenge de 
maig 

  

Aplec Falgons 
Segon 
diumenge de 
setembre 

  

Cantada de caramelles Municipi 
Dissabte de 
Pasqua 

  

 

 

3.2.2.5. VENTCAT: Emergències per ventades. 
» Activitats docents, esportives i de lleure a l’aire lliure: 

ACTIVITAT LOCALITZACIÓ DESCRIPCIÓ 

Fútbol Camp de futbol municipal  

Petanca Pista pentanca Sindicat  

Gimcana orientació Zona   

Aplec de Santa Quitèria Sant Martí de Últim diumenge de maig 
Aplec Falgons Segon diumenge de setembre 
Cantada de caramelles Municipi Dissabte de Pasqua 
 

» Edificacions i mobiliari urbà: 

Són d’especial risc les edificacions  en ruïnes, les edificacions amb cobertes lleugeres els coberts 
de les explotacions agropecuàries que es llisten  a les taules 1 i 2 de l’Annex I. 

» Instal·lacions temporals periòdiques: 

No hi ha fires, mercats ni circs a l’aire lliure. 
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4. Document 4: Procediments operatius per risc 

4.1. Procediment operatiu 

4.1.1. CRITERIS D’ACTIVACIÓ. NIVELLS. 

» PRE-ALERTA: 
 

La pre-alerta es produeix, en general quan: 

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

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

 

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

» ALERTA: 
 

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

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

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

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

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

» EMERGÈNCIA: 
 

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

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

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

Al document 6 es detallen criteris concrets per riscos concrets. 

4.1.2. TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES A CADASCUN DELS NIVELLS 
 

Procediments generals 

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

 Transmetre ràpidament la informació a tots els estaments involucrats per tal de poder 
procedir a realitzar, al més ràpid possible, les mesures adients per a fer front a l’emergència. 

 Avisos a la població pel mitjà més adient. 

 Connectar i tenir a mà les emissores de la Xarxa Rescat. 

 Tenir previst l’activació del DUPROCIM i comunicar-ho al CECAT. 

 Tenir previst constituir el CECOPAL. 

 Saber on està la clau del Centre d’Acollida, per obrir-lo i habilitar-lo per un possible acolliment 
de la població afectada.                                                                                                                                                                                     

En general, en situació de pre-alerta, s’han de fer les actuacions següents: 

Per a emergències on sigui possible una previsió, abans d’activar el Pla d’actuació municipal en 
alerta o en emergència, el municipi pot començar a fer tota una sèrie d’actuacions preventives 
per minimitzar les possibles conseqüències dels fenòmens previstos. Davant d’un avís preventiu 
de pre-alerta, s’han de fer les actuacions següents: 

 Un seguiment de la situació (en funció al tipus d’emergència 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 previstes en els seus 
plans d’actuació, entre d’altres: vigilància i control de 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) (Tel. 93 551 72 85) que el 
Pla de Protecció Civil municipal es troba en situació de pre-alerta. 

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

Procediments d’activació. interfase amb plans superiors 

» Detecció i notificació d'emergència: 
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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) (Tel. 93 551 72 85) 

» Procediments d’activació 

El CECAT ha d’informar el Centre Receptor d’Alarmes local (CRA) dels municipis afectats o 
potencialment afectats per l’emergència, i per a determinats riscos li enviarà informació de 
referència com el mapa de risc. El CRA s’encarrega de comunicar-ho a l’alcalde/essa. 

En funció dels nivells i criteris que estableix el punt 3, l’alcalde/essa activarà el Pla de protecció 
civil municipal, mitjançant el procediment establert, directament o a proposta de 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 trucada 
informant que el Pla Especial de la Generalitat es troba activat. 

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 d’actuació locals en els grups actuants del Pla 
Especial de la Generalitat i la coordinació amb la resta del grup. 

La fase d’activació del Pla depèn de la corresponent fase del Pla Especial de la Generalitat i de la 
ubicació 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 d’activació 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 de 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 de mitjans i recursos assignats al Pla. 
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 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. 

(Vegeu les fitxes dels procediments d'actuació dels diversos actuants al punt 5.2) 

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

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

A continuació, es fa un recull de les actuacions principals a realitzar en cada cas, en funció del 
tipus de risc:  

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL 

FASE TASQUES  

PREALERTA  Seguiment de la situació: 

 Comunicats del CECAT 

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

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

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

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

ALERTA  

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

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

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

SEM). 

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

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

s’escaigui. 

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

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

amb el CECAT. 

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència. 
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 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població 

afectada, si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

 En cas de ventades: 

 Tancar els següents espais públics: 

 Camp de futbol municipal 

 Pista de bàsquet municipal 

 Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l’aire 

lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de 

branques o arbres. 

 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres 

trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). 

 Habilitar punts d’informació a la població. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

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

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

 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC D’INCENDI FORESTAL 

PREALERTA  Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT 

 Perill d’incendi forestal: 

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

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

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

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

 Vigilància de les següents zones d’especial risc: 

 ... 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

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

CECAT. 

 Trucar al 112 si es detecta un incendi. 

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

fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 
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 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

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

amb el CECAT. 

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

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

estableixi bombers i demanar si tenen necessitats especials. 

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

afectada, si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

 Habilitar punts d’informació a la població. 

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

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals 

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

als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC D’INUNDACIONS 

PREALERTA  Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

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

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

http://195.55.247.237/saihebro/ 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

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

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

 Veïnat de Roca 

 Les següents actuacions concretes en els següents punts d’actuació 

prioritària: 

 PAP-1/ Pont Riera de St Miquel: neteja de la llera en cas de ser necessari 

 PAP-2/Pont del Ritort: Neteja de la llera en cas de ser necessari 

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

 PC-30/Passallís de Roca: 

 PC-24/Passallís de la Caseta  
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 PC-41/Passallís de la Casanova: Neteja de la llera en cas de ser necessari 

 PC-11/Resclosa de St Miquel: Neteja de la llera en cas de ser necessari 

 PC17/Pont del Marçol: Neteja de la llera en cas de ser necessari 

 Rec del Pujol: Neteja de la llera en cas de ser necessari 

 PC-38/Rec de Can Serra: Neteja de la llera en cas de ser necessari 

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

 .... 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

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

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

SEM). 

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

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

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

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

mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Les següents actuacions concretes en els següents punts d’actuació 

prioritària: 

 PAP-1: 

 PAP-2: 

 .... 

 Les següents actuacions concretes en els següents punts conflictius: 

 .... 

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

 PC11 / GIP-5244/A bans d'arribar al Molí d'en Prat 

 PC17 / GIV-5246 / Torrent del Marçol  

 PC24 / VIR00015 / Camí De Serinya A S.Miquel De Campmajor

 Torrent del Collet de Guixeres  

 PC30/ VIR00006/Camí De S.Miquel De Campmajor A Briolf/Riu Ser  

 PC38/ VIR00086/ Camí De Can Gifré/ Rec de Can Serra 

 PC41/VIR00012/Camí De Briolf 

 Suspendre els esdeveniments públics a l’aire lliure que puguin tenir risc per 

tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres. 

 Suspendre activitats esportives i recreatives al mar o als rius i controlar 
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l’accés als passeigs marítims, esculleres i dics. 

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

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

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

afectada, si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

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

als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES 

PREALERTA  Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

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

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

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

 Fer seguiment de la situació nivometeorològica als punts següents: 

 .... 

 Comprovar la disponibilitat de fundents als magatzems: 

 Ajuntament 

 Comprar més fundents, si és necessari, a: 

  

 Distribuir fundents als següent punts i rutes: 

 Punts de distribució de fundents: 

 Ajuntament de St Miquel de Campmajor 

 Rutes de distribució de fundents: 

 GI-524 

 GIP-5244 

 GIP-5246 

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

 Ajuntament 
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 Senyalitzar els següents punts conflictius per risc de glaçades: 

 .... 

 Habilitar zones d’aparcaments de vehicles a: 

 .... 

 Revisar l’estat dels grups electrògens disponibles a:  

 .... 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

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

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

SEM). 

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

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

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

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

de neu i mantenir comunicació amb el CECAT. 

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

 Punts a netejar la neu: 

 GIP-524 

 GIP-5244 

 GIP-5246 

 Rutes de neteja: 

 Prioritat 1:  

 Ruta 1.1: GI-524 

 Ruta 1.2: GIP-5244 

 Ruta 1.3: GIP-5246 

 Prioritat 2:  

 Camins principals asfaltats 

 Prioritat 3: 

 Camins secundaris asfaltats 

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

 .... 

 Tancar els següents espais públics: 

 Camp de futbol municipal 
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 Pista de bàsquet municipal 

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

lliure. 

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

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

terrats. 

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

afectada, si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

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

als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC SÍSMIC 

PREALERTA  Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: 

http://www.igc.cat/web/ca/terratremols.php 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

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

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

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

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

SEM). 

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

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

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

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

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

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

 Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles 

danys: 

 Equipaments públics: veure llistat d’elements vulnerables 
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 Edificis de més de 5 plantes: veure llistat d’elements vulnerables 

 Edificis més antics: veure llistat d’elements vulnerables 

 Edificis singulars: veure llistat d’elements vulnerables 

 Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. 

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

afectada, si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals 

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

als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES 

PREALERTA  Seguiment de la situació: 

 Comunicats del CECAT 

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

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

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

 Vigilància de les següents zones d’especial risc:  

... 

ALERTA  

 

EMERGÈNCIA 

 Activar el Pla d’actuació municipal 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 (veure ordre de trucades a la 

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

s’escaigui. 

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

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

amb el CECAT. 

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

.... 

 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres 

trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). 
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 Habilitar zones d’aparcaments de vehicles a: 

 .... 

 Tancar els següents espais públics: 

- Camp de futbol municipal 

- Pista de bàsquet municipal 

 Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l’aire lliure 

que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o 

arbres. 

 Avís als elements vulnerables, comunicant les mesures d’autoprotecció que 

s’estableixin des de la direcció del Pla, en cas de dubte, recomanar el 

confinament, i demanar si tenen necessitats especials.  

 Fer l’avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones 

que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. 

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

afectada, si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

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

als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

   

 

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

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: 

 Els mitjans de comunicació locals. 

 Web municipal. 

 Sirenes de titularitat municipal 

 Megafonia fixa o mòbil. 

 Panells informatius.  

 Oficines de turisme. 
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 Telefonia fixa i mòbil. 

Responsabilitat: amb caràcter immediat, l’Alcalde/essa. 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/essa, a més del dispositiu municipal 
corresponent, tindrà el suport per executar aquestes tasques del Grup Local d'Ordre i Avisos i el 
del Pla Especial de la Generalitat. 

 

4.1.4. PROCEDIMENTS 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/essa o persona 
que delegui 

Comunicar activació del 
Pla al CECAT 

Telèfon, 

Correu electrònic o Xarxa Rescat 

Durant CRA o coordinador 
municipal 

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

Telèfon 

Durant Alcalde/essa o persona 
que delegui 

Intercanvi informació 
amb el CECAT 

Telèfon, 

Correu electrònic o Xarxa Rescat 

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

Presencialment 

Fi Alcalde/essa o persona 
que delegui 

Comunicar desactivació 
Pla al CECAT 

Telèfon, 

Correu electrònic o Xarxa Rescat 

 

4.2. Mesures de protecció a la població 

4.2.1. EXECUCIÓ DE L’EVACUACIÓ 
L’evacuació o l’allunyament consisteixen a desplaçar els usuaris o la població afectada a altres 
llocs o dependències en zona segura. 

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. 
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Responsabilitat de la decisió d'efectuar l'evacuació de la població: L’Alcalde/essa. Quan el Pla 
Especial de la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en el 
Director del Pla Especial de la Generalitat. 

Direcció i coordinació de les tasques d'evacuació: L’Alcalde/essa (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/essa (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.  

Pla 
Especial 

Nom de l’àrea Element vulnerable 
(població afectada) 

Ocupació 
habitual 

Rutes 

d’evacuació 

Mitjans de 
transport 
necessaris 

Punt 
d’acollida 

INUNCA
T 

Veïnat de 
Roca 

Masia 049 El 
Molí de Roca 

2 persones GIP- 5244 o 
amb 
helicòpter 

4x4 o helicòpter Local 
social, El 
Sindicat 

 

Relació de mitjans de transport: vegeu al 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 que 
necessitin assistència per a l'evacuació, ja sigui per la situació com per les condicions o 
circumstàncies de salut, etc. 

Poden necessitar assistència en l’evacuació tots els masos habitats situats en disseminats llistat a 
la taula 1 de l’Annex I, però en especial per la seva situació poden necessitar assistència  

Nom Adreça / Telèfon Servei responsable de realitzar-ho 

079 Mas Bastarra Zona sud-oest de Falgons 

Tel. 685 13 88 47 

Bombers 

El Castell de Roca Veínat de Roca (Briolf) 

Tel. 610 95 72 85 

Bombers 

049 El Molí de Roca Veínat de Roca (Briolf) 

Tel. 607 21 39 09 

Bombers 
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Consideracions especials per riscs: 

INFOCAT. Incendis forestals. 

Seguretat dels nuclis de població. 

A tall informatiu per als grups d'actuació, cal detallar les zones tipus A i les zones tipus B. 

Les zones 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 tipus B són aquelles que no compleixen les mesures de prevenció per incendis forestals 
de la normativa legal vigent. 

Actualment el municipi de St Miquel de Campmajor disposa d’un Pla de Prevenció d’Incendis 
forestals en l’àmbit de l’ADF ESTANY  (núm PPIF 224) aprovat en data 28/01/2020 per la 
Direcció General  del Medi Natural i Biodiversitat i vigent fins el 31 de desembre de 2024 , que 
planifica, entre d’altres, l’establiment d’una xarxa viària estratègica. 

Donat que part de les actuacions previstes al PPIF esmentat no es troben executades, tots els 
elements vulnerables seran considerats del tipus B. 

 

Llista d’elements de tipus B Població afectada 

Veure elemets taules 1 i 2 de l’Annex 

 

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 els grups actuants a la zona de risc. Pot 
ser necessari, en el seu cas, en control i l’ordenació del tràfic en les zones adjacents, amb l’objecte 
de facilitar l’arribada de nous recursos.  

S’estableix control d’accessos als punts següents: 

Pla Especial Supòsit Punt Rutes alternatives 
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INUNCAT Desbordament riu 
Ser o Ritort. 
Prohibició accés al 
Veïnat de Briolf 

Creuament de Briolf a la GIP-
5244 

No hi ha rutes alternatives 

INFOCAT Incendis forest. 
Prohibició accés als 
Veïnats de 
Ventatjol, Briolf,St 
Martí i St Miquel de 
Campmajor en cas 
d’incendi 

Creuament de la GI-524 amb la 
GIP-5244 

Creuament de la GI-524 amb la 
GIP-5244 

Només hi ha ruta alternativa per 
Mieres per arribar als Veïnats de 
Falgons i Ventatjol, en cas de no 
estar aquestes també afectades 
per l’incendi. 

 

4.2.2. PAUTES DE CONFINAMENT 
En determinades circumstàncies en què no es pugui dur a terme l’evacuació en condicions de 
seguretat de la població ubicada en zona de risc, el confinament als 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 el més 
lluny possible de la part de l’edifici on impactaria l’efecte de l’emergència (allau), en les parts 
superiors (inundacions), en les parts més interiors i allunyades de l’atmosfera exterior i tancar la 
ventilació (accidents amb substàncies perilloses), etc., en cas que l’emergència es desencadenés i 
afectés l’edifici.  

A l’hora de valorar la conveniència o no de confinar 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 funcionar com un refugi suficientment segur i si la previsió del perill pot empitjorar fins al 
punt de ser necessària l’evacuació. En aquest supòsit caldria valorar l’evacuació enfront del 
confinament, tenint en compte els casos que l’evacuació s’acabaria realitzant en condicions molt 
desfavorables i d’altíssima perillositat. 

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 

INUNCAT Masies disseminades de Briolf 2 

INFOCAT/NEUCAT Masies disseminades de Briolf 2 

INFOCAT/NEUCAT Masies disseminades de 
Ventatjol 

13 

INFOCAT/NEUCAT Masies disseminades de St 
Martí de Campmajor 

74 

INFOCAT/NEUCAT Masies disseminades de St 
Miquel de Campmajor 

103 

INFOCAT/NEUCAT Masies disseminades de 
Falgons 

39 
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Consideracions especials per riscs: 

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 aquí a 
Catalunya (d'obra) 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. Tipologia. 

 

Per al càlcul de la ocupació s’ha tingut en compte una densitat de 2m2/persona per al local i 
3m2/persona per als banys. 

 

CENTRES D’ACOLLIDA. TIPOLOGIA. 
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5. Document 5. Fitxes d’actuació 
 

FITXA D'ACTUACIÓ 

1 
CENTRE RECEPCIÓ D’ALARMES (CRA) 

ACCIONS A REALITZAR  

 

FUNCIONS / ACCIONS 

 Avís del sinistre o previsió de risc 

Situacions de pre-alerta 

 Ha d’avisar el coordinador tècnic municipal i l’alcalde/essa. 
 Ha d’avisar, si l’alcalde/essa ho creu convenient, aquelles persones que hagin de prendre les mesures preventives necessàries. 
 N’ha de fer el seguiment. 

Alerta i emergència 

 Ha d’anotar les dades. 
 Ha d’avisar: 

- al CECAT  (Tel. 93 551 72 85)  (en cas que l’avís no l’hagin fet ells). 
- al 112 
- El coordinador tècnic municipal i l’alcalde/essa. 
- Els caps dels grups locals i del gabinet de premsa. 
- Els 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 o d’allaus, els responsables dels serveis municipals operatius que hagin d’afrontar la possible 

situació d’emergència: cap de la brigada municipal, bombers, hospitals… per tal que facin les actuacions preventives 

 Obtenir informació a través de la Policia Local. 
 En cas que el Pla s’activi de manera formal, ha d’avisar els membres del Consell Assessor i el Gabinet de Premsa. 

MITJANS I RECURSOS 

 Comunicacions 

LLOC ON DIRIGIR-SE 

 Centre Receptor d’Alarmes (CRA) 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

 Llistat telefònic 
 Si s’escau, informació sobre avisos a elements vulnerables per a diferents supòsits. 
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FITXA D'ACTUACIÓ 

2 
RESPONSABLE MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

ACCIONS A REALITZAR  

FUNCIONS / ACCIONS 

 Avís del sinistre o de la previsió de risc: ha de contactar amb el CRA per iniciar la roda de trucades, ja establerta a la fitxa d'actuació 1 
(CRA). 

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

 Ha de contactar amb el CECAT (Tel. 93551 72 85) 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.  

» Pre-alerta: 
 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 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. Entre aquestes tasques, hi haurà: fer la previsió i recollida 
de material fundent, revisar el material de neteja de les carreteres. 

 Donar les instruccions d’enllestir, a nivell municipal, totes aquelles operacions de manteniment que puguin afectar els serveis 
bàsics, en 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 locals actuants, si s’escau.  
 Ha de recordar al CRA la necessitat que comuniquin al CECAT (Tel. 93 551 72 85) que el Pla de Protecció Civil Municipal es troba en 

situació de pre-alerta. 

» 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, inici del repartiment de fundents als punts conflictius en cas de nevades. 
 D’acord amb el llistat d’elements vulnerables recollits en el Pla, preveure el desallotjament d’aquells elements que s’escaiguin. 
 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 més 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 (per exemple per nevades). 
 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 el nivell d’alerta i encomanar al CRA l'avís dels membres del 

Comitè Municipal de l’Emergència, sense convocar-los, ja establerta a la fitxa d'actuació 1 (CRA). Comunicar aquesta activació al CECAT 
(Tel. 93 551 72 85). 

 Ha de fer el seguiment de l’alerta i, si ho creu convenient, ha de dirigir-se al CECOPAL. 
 Ha de fer el manteniment de contactes amb el CECAT. 
 L’alcalde/essa ha de vetllar per tal que els mitjans de comunicació municipal informin a la població sobre la situació, sobre les 

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/essa 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 encomanar al CRA l'avís i convocatòria al CECOPAL dels membres del Comitè municipal de l'Emergència, ja 
establerta a la fitxa d'actuació 1 (CRA). Comunicar aquesta activació al CECAT (Tel. 93 551 72 85). 

 Amb el Comitè municipal de l'Emergència, ha de decidir la constitució dels grups locals d'actuació. 
 Ha de preparar el CECOPAL i les dependències de la Policia Local per utilitzar-los com a centres d'operacions. Ha d’ampliar, si és 
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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 el cap de Bombers de la Generalitat i amb el CECAT els possibles confinament/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. 
- 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/essa vetllarà per tal que la informació a la població estigui en concordança amb les directrius del gabinet 
d’informació de la DGPC. 

 Ha de sol·licitar el suport dels grups actuants del Pla Especial de la Generalitat especialment del Grup d’Ordre. 
 Ha de fer el 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 fer el seguiment de la situació, ha de contrastar les informacions i preveure possibles necessitats. 
 Ha de posar-se en comunicació amb els responsables dels serveis municipals per tal de conèixer l’estat del subministrament de 

llum, de gas, d’aigua, dels transports urbans i 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 el Gabinet d’Informació del Director del Pla 
Especial de la Generalitat. 

 Decretar mobilitzacions i expropiacions temporals, en cas que sigui necessari. 
 Si s’escau (nevades, inundacions, etc.) 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…).  

 Activar tots els recursos municipals per fer front a l’emergència. 
 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 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

 Cartografia general i cartografia específica. (Vegeu annexos generals i annexos específics (Annex 4) d’aquest manual). 
 Models de comunicats: d’activació, de desactivació, d’evacuació i de confinament. 
 Criteris d’activació del Pla Especial de la Generalitat i del Pla de protecció civil municipal. 
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FITXA D'ACTUACIÓ 

3 
COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

ACCIONS A REALITZAR  

 

FUNCIONS / ACCIONS 

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

» Pre-alerta: 
 Si ho creu convenient, ha d’avisar a l’Alcalde/essa i mantenir-s’hi en contacte per dir-li com evoluciona el sinistre.  
 Ha de recordar al CRA la necessitat que informi als membres del Comitè Municipal d’Emergència,  als centres de coordinació i als 

grups locals actuants, si s’escau.  
 Ha de recordar al CRA la necessitat que comuniquin al CECAT (Tel. 93 551 72 85) que el Pla de protecció civil Municipal es troba en 

situació de pre-alerta. 
 Ha de fer el seguiment de l’evolució meteorològica o de previsió del risc. 
» Alerta 
 Ha d’avisar a l’Alcalde/essa i mantenir-s’hi en contacte per dir-li com evoluciona el sinistre. 
 Si ho creu convenient, ha de suggerir a l’Alcalde/essa 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). 
 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 5517285). 

» Emergència  
 Ha d’avisar el responsable municipal de l’emergència del Pla (l’alcalde/essa). 
 Ha de suggerir al responsable municipal de l’emergència del Pla (l’alcalde/essa) 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 municipals que estiguin actuant en el sinistre o prenent mesures preventives. 
 Ha de dirigir-se al CECOPAL. 
 Ha de comunicar al CECAT (Tel. 93 5517285) l’activació del Pla. 

MITJANS I RECURSOS 

 Comunicacions 

LLOC ON DIRIGIR-SE 

 Si ho veu convenient, al CRA. 
 En cas que s’activi el Pla, al CECOPAL. 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

 Llistats telefònics. 
 Cartografia general i cartografia específica.(Vegeu annexos generals i annex 4 d’aquest manual). 
 Models de comunicats. 

 Criteris d’activació del Pla Especial de la Generalitat i del Pla de protecció civil municipal per incendi forestal. 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

4 
REPRESENTANT MUNICIPAL AL CECAT 

ACCIONS A REALITZAR 

 

FUNCIONS/ ACCIONS(en situació d’alerta i en situació d’emergència, per 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/essa.  

 Si l’alcalde/essa constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-se al CECAT (prèviament ha de posar-se en contacte amb el CECAT 
(Tel. 93.551 7285)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/essa.  

 Ha de mantenir-se permanentment informat de la situació al municipi i, al mateix temps, informar al CECOPAL de les decisions 
del Consell Assessor del Pla Especial de la Generalitat. 

 

MITJANS I RECURSOS 

  
 

LLOC ON DIRIGIR-SE 

 Sala de Crisi del CECAT. 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

5 
CAP DEL GABINET D’INFORMACIÓ 

ACCIONS A REALITZAR 

 

 Ha de contactar amb l'alcalde/essa. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde/essa constitueix el CECOPAL, ha de 
desplaçar-s'hi. 

 Ha d’activar directament o a través del CRA el Gabinet d’Informació.  

FUNCIONA / ACCIONS 

 Centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep del Comitè d’Emergència, sobre l’emergència i facilitar-la a la població, als grups 
actuants o a d’altres administracions a través dels mitjans de comunicació. S’inclou aquí tant la informació destinada a adoptar mesures 
de protecció (difusió de les ordres i recomanacions del Director del Pla) com la informació general sobre el succés.  

» Alerta 
 Difondre en nom del Director la declaració l’Alerta del Pla d’Emergència Municipal.  
 Difondre els consells d’autoprotecció adequats a la població durant la situació de risc (vegeu annexos específics). 
 Recollir i difondre la informació sobre la situació de risc, en coordinació amb el Gabinet de Premsa del CECAT(Tel. 93 554 26 23). 
 Difondre en nom del Director la desactivació del Pla.  
 Fins i tot passada la situació de risc, atendre els mitjans de comunicació social, donar-los la informació necessària, orientar-los en la 

recerca d’informació i corregir les informacions errònies. 

» Emergència 
 Difondre en nom del Director la declaració d’Emergència del Pla d’Emergència Municipal.  

 Preparar i difondre els missatges d’informació a la població durant la situació d’emergència (vegeu annexos específics): 
- Sobre el risc i sobre les mesures d’autoprotecció. 
- Sobre les mesures que s’estan prenent per resoldre la situació i per mantenir els subministraments essencials. 

 Recollir i difondre la informació sobre la situació de risc, en coordinació amb el Gabinet de Premsa del CECAT (Tel. 93 554 26 23). 
 Control del llistat de persones evacuades i/o confinades i lloc on estan ubicades, a través del Grup Local Logístic i d’Acollida.  
 Si cal vetllar per la constitució d’un punt d’informació a la població i als mitjans de comunicació, amb informació de la ubicació dels 

afectats i amb informació contrastada i autoritzada sobre el sinistre i els mitjans que s’han disposat per resoldre’l. 
 Difondre en nom del Director la desactivació del Pla.  
 Passada l’emergència, atendre els mitjans de comunicació social, donar-los la informació necessària, orientar-los en la recerca 

d’informació i corregir les informacions errònies.  

MITJANS I RECURSOS 

  
 

LLOC ON DIRIGIR-SE 

  
 

DOCUMENTACIÓ NECESSARIA 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

6 
CAP DEL GRUP LOCAL D’INTERVENCIÓ 

ACCIONS A REALITZAR 

FUNCIONS / ACCIONS 

 Ha de contactar amb l'alcalde/essa i/o amb el coordinador municipal de l’emergència. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si 
l'Alcalde/essa constitueix el CECOPAL, desplaçar-s'hi. 

INCENDIS FORESTALS: 

Un cop rebut l'avís: 

 Ha de contactar amb l'alcalde/essa (o el seu substitut). Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde/essa constitueix el 
CECOPAL, ha de desplaçar-s'hi. 

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

 Per incendis forestals, d'acord amb l'alcalde/essa i segons les necessitats, ha de constituir amb el personal que hagi reunit: 

 Tenint en compte les característiques físiques i els coneixements, els equips d'ajuda a la intervenció. 

 Reforços de prevenció, que ha de distribuir com a vigilància de les zones ja controlades apagades. 

 Ha d’organitzar els relleus quan sigui convenient. 

 D'acord amb el responsable del Grup Local Logístic i d’Acollida, ha d’organitzar l'avituallament dels equips. 

NEVADES 

» Avís de risc de nevades intenses: prealerta 

 Avisar els membres del grup local d’intervenció. 

 Comprovar els mitjans disponibles. 

 Si no hi ha prou fundents, abastir-se, en coordinació amb el grup logístic i d’acollida.. 

 Donar instruccions per revisar la maquinària del grup d’intervenció, per exemple: màquines llevaneus, pales, camions estenedors, 
etc. 

 Revisar els equips personals i manuals. 

» Alerta 

 Intensificar les tasques pròpies de la pre-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, ha de desplaçar-s’hi. 

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

 Estendre fundents en els punts crítics, si s’escau, d’acord amb el grup local logístic, tot considerant quines són les vies del municipi i 
els accessos que amb més urgència, el municipi hauria de mantenir lliures de neu (per exemple, accessos a hospitals o a altres 
centres sanitaris). En aquest procés s’ha de tenir en compte que el Pla NEUCAT ja dóna prioritat a determinades vies de 
comunicació, que seran netejades per part de les empreses gestores. 

 D’acord amb el responsable del grup local logístic, ha d’organitzar l’avituallament dels equips. 
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» Emergència 1 

 D’acord amb el director del Pla i segons les necessitats, ha de constituir amb el personal que hagi reunit, els equips d’ajuda a la 
intervenció dels bombers, tenint en compte les característiques físiques i els coneixements. 

 Ha d’organitzar els relleus quan sigui convenient. 

 D’acord amb el responsable del grup local logístic, ha d’organitzar l’avituallament dels equips. 

 Donar les ordres de netejar les vies i estendre fundents, d’acord amb les vies prioritàries previstes o sobrevingudes, en concordança 
amb el grup d’ordre i amb les vies principals de la comarca. 

» Emergència 2 

 Intensificar les tasques pròpies de l’emergència 1. 

 Coordinar-se amb els mitjans externs del municipi per fer les tasques de neteja, de rescats, d’evacuacions, etc., si s’escau. 

MITJANS I RECURSOS 

  

LLOC ON DIRIGIR-SE 

 CECOPAL 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
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FITXA D'ACTUACIÓ 

7 
CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI 

ACCIONS A REALITZAR  

FUNCIONS / ACCIONS 

 Ha de contactar amb l'alcalde/essa i/o amb el coordinador municipal de l’emergència. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si 
l'Alcalde/essa constitueix el CECOPAL, desplaçar-s'hi. 

» Pre-alerta 
 Comunicar l’avís als Centres d’Atenció Primària, hospitals, etc. 
 Comprovar els mitjans i recursos disponibles. 
 Organitzar amb els centres corresponents els tractaments mèdics inajornables i la possible estada dels pacients als centres. 
 Organitzar els sistemes d’avís als pacients. 

» Preveure mitjans per atendre determinades urgències sanitàries i de medicació 

» Alerta 
 En cas de possibles problemes d’aïllament (per exemple nevades, allaus), avisar a les persones que han de seguir tractaments 

mèdics inajornables, per tal que procedeixin d’acord amb les previsions meteorològiques (desplaçaments, etc.). 
 Integrar-se al grup sanitari del pla Especial de la Generalitat i atendre els ferits i fer el triatge. 

» Emergència 
 Una vegada declarada l’activació del Pla de protecció civil municipal, el responsable del Grup ha de destinar assistència sanitària al 

lloc on s’estigui produint la situació d’emergència i ha de decidir el trasllat de les possibles víctimes a l’hospital més proper o al més 
indicat. 

 Integrar-se al grup sanitari del pla Especial de la Generalitat i atendre els ferits i fer el triatge. 
 Col·laborar en l’elaboració del llistat d’afectats amb informació de l’hospital o centre mèdic on són derivats. 
 Ha d’organitzar, conjuntament amb el cap del Grup Local Logístic i d’Acollida, l’assistència sanitària de les persones evacuades als 

llocs d’acollida del municipi.  
 Ha de decidir la ubicació de les ambulàncies necessàries, d’acord amb el comandament de bombers. 

MITJANS I RECURSOS 

  
 

LLOC ON DIRIGIR-SE 

 CECOPAL 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
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FITXA D'ACTUACIÓ 

8 
CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA 

ACCIONS A REALITZAR  

 Ha de contactar amb l'alcalde/essa. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'Alcalde/essa 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/essa.) 

 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, 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 (Tel. 935517285). 

ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’ACOLLIDA 

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

 Ha d’activar el/s centre/s d'acollida i el/s seu/s responsable/s (consulteu el punt 5.1.4). 
 Ha de desplaçar al/s centre/s d'acollida l'equip d'acollida. 
 Ha de preveure, juntament amb el Grup Logístic del Pla Especial de la Generalitat, l'avituallament de centre d'acollida.  
 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. 

 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 necessiti la seva ajuda. 

 Si es necessiten voluntaris i no n’hi ha prous, d'acord amb l'alcalde/essa, ha de demanar la participació de 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. 

» Pre-alerta 
 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-ho. 
 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 tal com pales llevaneus, excavadores, grues o altres apropiats per a treure la 
neu, per a posar fundents i per al rescat de persones. 

 Revisar l’emmagatzematge de fundents. 

 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 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. 

 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 
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director del Pla constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-s’hi. 
 Ha de contactar amb els actuants del grup i convocar-los a l’ajuntament. 
 Nevades. Si està nevant, coordinar la neteges dels carrers i la distribució de la salsques. 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 als hospitals 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 general 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 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 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. 

 Nevades. Si està nevant, coordinar la neteges dels carrers i la distribució de la sal. 

MITJANS I RECURSOS 

  
 

LLOC ON DIRIGIR-SE 

 CECOPAL 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
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FITXA D'ACTUACIÓ 

9 
CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 

ACCIONS A REALITZAR 

 Ha de contactar amb l'alcalde/essa. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde/essa constitueix el CECOPAL, ha de 
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 / l’evacuació. (Vegeu el 
directori telefònic als annexos generals i el quadre d'elements vulnerables de l’annex 5  que acompanya aquest manual). 

 Ha de recollir, contrastar i facilitar a l'alcalde/essa 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 al 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/essa, el cap de Bombers i el CECAT la zona a evacuar. 

 Ha de consultar el punt 5.1.4 sobre la quantitat i el tipus de població, les necessitats de mitjans... 

 Ha de demanar a l’alcalde/essa, 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/essa i el responsable del Grup Local Logístic i d’Acollida, el centre d'acollida 
corresponent. (Consulteu el capítol 5.1.4.) 

 Ha d’executar l’evacuació. 

 Ha d’establir el missatge i determinar les rutes d'avís i evacuació. (Consulteu el capítol 5.1.4 i l’annex 1 dels annexos específics 
d’aquest manuals.) 

 Ha de mobilitzar, en cas necessari, els mitjans de transport necessaris per a 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 
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 Ha de determinar conjuntament amb l'alcalde/essa, 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’alcald/essa e, perquè al seu torn la demani al director d’aquest Pla. 

 Ha de consultar la informació sobre consells d'autoprotecció (vegeu l’annex 2 dels annexos específics d’aquest manual). 

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

 Ha de determinar conjuntament amb l'alcalde/essa 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: pre-alerta 

 Avisar els membres del grup local d’ordre i avisos a la població. 

 Coordinar-se amb el grup logístic per tenir a punt les rutes 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. 

 Comprovar els mitjans disponibles. 

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

» Alerta 

 Ha de consultar la informació sobre consells d'autoprotecció (vegeu l’annex), 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 
de funcionament dels transports públics. 

 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 als efectius en els punts crítics (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 (vegeu el directori telefònic a l’annex general i el quadre 
d’elements vulnerables del punt 2). En cas d’evacuació, s’ha de determinar conjuntament amb l’alcalde/essa i amb el cap de 
bombers, la zona a evacuar. 

 En cas d’evacuació, ha de preveure conjuntament amb el responsable del grup local logístic, quins seran els centres d’acollida i els 
mitjans de  transport necessaris. 
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 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. (consulteu el capítol 5.1.4. i l’annex 
2). 

 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 de control i adjudicació de 
tasques als voluntaris municipals. 

EMERGÈNCIES AERONÀUTIQUES 

» Avís de  pre-alerta 

 Informar els membres del grup de la nova situació. 

» Alerta 

 Integrar-se al grup d’ordre del pla AEROCAT i col·laborar pel que fa a: 

- Tasques d’ordenació i control del trànsit i control d’accessos. 

- Si s’escau, coordinar i executar l’evacuació o l’allunyament de la població. En cas d’evacuació, s’ha de determinar 
conjuntament amb l’alcalde/essa i amb el cap de bombers, la zona a evacuar i s’ha de fer, d’acord amb les indicacions del 
director del Pla AEROCAT.  

 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 

 Integrar-se al grup d’ordre del pla AEROCAT i col·laborar pel que fa a: 

- El control dels accessos a vies . 

- La senyalització dels punts especialment conflictius. 

- Si s’escau, coordinar i executar l’evacuació o l’allunyament de la població. En cas d’evacuació, s’ha de determinar 
conjuntament amb l’alcalde/essa i amb el cap de bombers, la zona a evacuar i s’ha de fer, d’acord amb les indicacions del 
director del Pla AEROCAT.  

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

- Efectuar la relació de persones afectades (evacuades). 

- Elaboració de les llistes de persones a la sala d’il·lesos i familiars. 

- Custodia de la caixa negra i altres elements necessaris per la investigació de l’accident d’acord amb la normativa de 
l’OACI.  

- 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. 

- Garantir que els grups d’actuació puguin actuar sense cap impediment. 
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» 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 de control i adjudicació de 
tasques als voluntaris municipals. 

MITJANS I RECURSOS 

  

LLOC ON DIRIGIR-SE 

 CECOPAL 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

 

 

ACCIONS A REALITZAR  

 

FUNCIONS / ACCIONS(en situació d’alerta i en situació d’emergència, per cada nivell, si s’escau) 

  
 

» Alerta 
  
 

» Emergència  
  
 

 

MITJANS I RECURSOS 

  
 

 

LLOC ON DIRIGIR-SE 

  
 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
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6. Document 6. Directori telefònic i catàleg de mitjans i recursos 

6.1. Directori telefònic 

6.1.1. ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

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

Municipal 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL 

 

TELÈFONS 

Titular: Oriol Serrà 

Madriles 

Alcalde 699304400 

Substitut: Susanna 

Reixach Becerra 

Tinenta d’alcalde 677301560 

 

Consell Assessor 

CÀRREC 

OPERATIU 

NOM I COGNOMS CÀRREC 

HABITUAL 

TELÈFONS 

Coordinador 

municipal de 

l’emergència 

Titular: Oriol Serrà Madriles Alcalde 699304400 

Substitut: Susanna Reixach 

Becerra 

Tinent 

d’Alcalde 

677301560 

Cap del grup local 

d’intervenció 

Titular: Marc Fàbregas 

Suárez 

Coordinador 

ADF Pla de 

l’Estany 

616329852 

Substitut: Ramón Mir 

Mención 

Vicepresident 

ADF 

629230166 

Cap del grup local 

sanitari No n’hi ha 

Cap del grup local 

logístic i 

d’acollida 

Titular: Ma Àngels Lladó 

Sidera 

Regidora 679839398 

Substitut: Susanna Reixach 

Becerra 

Tinent 

d’Alcalde 

677301560 

Cap del grup local 

d’ordre i d’avisos 

a la població 

Titular: Isidre Batlle Saubí Regidor de 

l’Àrea de 

Serveis, 

Urbanisem i 

609574495 
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obres 

Substitut: Susanna Reixach 

Becerra 

Tinent 

d’Alcalde 

677301560 

 

 

Gabinet d’Informació 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL 

 

TELÈFONS 

Titular: Oriol Serrà 

Madriles 

Alcalde 699304400 

Substitut: Susanna 

Reixach Becerra 

Tinent d’Alcalde 677301560 

 

Representant municipal al CECAT 

Pla Especial NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS 

INFOCAT, 

NEUCAT, 

VENTCAT, 

INUNCAT, 

Titular: Susanna 

Reixach Becerra 

Tinent d’alcalde 677301560 

Substitut: Ma Àngels 

Lladó Sidera 

Regidora Salut i 

Benestar Social 

679839398 

 

 

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 en la persona en qui delegui. Les feines que ha de realitzar 
cada un dels grups d’actuació locals s’han de coordinar amb les dels grups d’actuació del Pla 
Especial de la Generalitat, en els quals s’integren. 

    

OPERATIU NOM I COGNOMS CÀRREC 

HABITUAL 

TELÈFONS 

ADF (Incendis 

Forestals) 

Responsable: Marc 

Fàbregas Suárez, 

president 

 

President ADF 616 32 98 52 
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Substitut: Ramón Mir 

Mención 

Vicepresident 629 23 01 66 

Tresorer: Pep 

Mendoza, (Fundació 

Mas Casadevall) 

 

Tresorer 609 674 087 

Secretari: Francesc 

Darnés 

 

 - 

Coordinador: 1 

voluntari, Xavier 

Vilalta 

 661 452 565 

Tant l’ADF Estany com l’ADF Cinyana estan dins de la Federació de les Gavarres, l’ADF Estany té una càmera a 
Rocacorba i repetidors a Mare de Déu del Món. 

 

Grup Local Sanitari 

OPERATIU NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS 

 No n’hi ha 

 

Grup Local Logístic i d’Acollida 

OPERATIU NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS 

Responsable de 

la logística 

Titular: Ma Àngels Lladó 
Sidera 

Regidora 679839398 

Substitut: Susanna 
Reixach Becerra 

Tinent d’Alcalde 677301560 

Responsable 

d’Acollida 

Titular: Ma Àngels Lladó 
Sidera 

Regidora 679839398 

Substitut: Susanna 
Reixach Becerra 

Tinent d’Alcalde 677301560 

Responsable de 

l’Associació de 

Voluntaris de PC 

No n’hi ha - - 
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Responsable 

Voluntaris 

municipals 

ocasionals 

Responsable: Marc 
Fàbregas Suárez, 
president 

President ADF 616 32 98 52 

Substitut: Ramón Mir 
Menció´n 

Vicepresident ADF 629 23 01 66 

Responsable de 

Serveis Socials 

Titular: Ma Àngels Lladó 
Sidera 

Regidora Salut i 
Benestar Social 

679 83 93 98 

Substitut: Ma Àngels 

Lladó Sidera 

Regidora Salut i 

Benestar Social 

679839398 

Responsable de 

Serveis Bàsics al 

municipi 

Titular: Isidre Batlle 
Saubí 

Regidor de l’Àrea de 
Serveis, Urbanisem i 
obres 

609 57 44 95 

 

 

Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població 

OPERATIU NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS 

Responsable 

d’Ordre 

Titular: Isidre Batlle 
Saubí 

Regidor de l’Àrea de 
Serveis, Urbanisem i 
obres 

609574495 

Substitut: Susanna 
Reixach Becerra 

Tinent d’Alcalde 677301560 

Responsable dels 

Avisos a la 

Població 

Titular: Isidre Batlle 
Saubí 

Regidor de l’Àrea de 
Serveis, Urbanisem i 
obres 

609574495 

Substitut: Susanna 
Reixach Becerra 

Tinent d’Alcalde 677301560 

 

Grup Local Especial del Risc 

Pla Especial NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS 

Seguretat 

Hidràulica 

(Inuncat) 

Titular: Isidre Batlle 
Saubí 

Regidor de l’Àrea de 
Serveis, Urbanisem i 
obres 

609 57 44 95 
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Comissió municipal de protecció civil: 

COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL 

El municipi no té Comissió municipal de protecció civil 

 

6.2.1. CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D’EMERGÈNCIA 
 

CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D’EMERGÈNCIA 

SERVEI TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC 

CECAT 93.551.72.85 cecat@gencat.cat 

CECOPAL 972 57 46 26 ajuntament@santmiqueldecampmajor.cat 

CRA 699.30.44.00 alcaldia@santmiqueldecampmajor.cat 

Sala de guàrdia de 

Bombers a Girona 

972.18.89.00 --- 

Sala de guàrdia de 

Mossos a Girona 

Cap de torn regional: 

977 297 522 

977 297 521 

Cap de sala regional: 

977 929 544 

977 458 678 

--- 
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6.2.2. ELEMENTS VULNERABLES 
 

S’han llistat els elements vulnerables a l’apartat 3.2 d’aquest document i la taula 1 de l’Annex I hi 
ha una llista més exhaustiva. 

St Miquel de Campmajor disposa d’un únic nucli urbà a la zona de l’Ajuntament, no té 
urbanitzacions ni nuclis urbanitzats, vivint la seva població majoritàriament en masies 
disseminades. 

Masia Família Telèfon fix-mòbil 

   

Coordenades UTM 
(ETRS89) 

Ocupació de la masia 
Franja seguretat de 25 metres 
del bosc 

X Y        Habitual          

       2ª Residència 

Estiu i cap de setmana 

  SI           NO          NO CAL 

  

Familiars d’edat avançada 
o nens petits 

Familiars amb malalties 
importants o  

discapacitats 

Medicació/Observacions 

 

Diabetis Cor  

 
Diàlisi 

Discapacitat 
Física 

Epilèpsia 
Discapacitat 
Psíquica 

Avisar amb missatge 
PUSH       

 SI       NO  

  

Maquinària en cas 
d’emergència  i si en 
podem disposar 
propietari i màquina 
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URBANITZACIONS, NUCLIS I AGREGATS DE POBLACIÓ 

Descripció dels accessos GI-524 – NUCLI URBÀ ST MIQUEL DE CAMPMAJOR

Amplada vial 6 M Tipus ferm ASFALT Pendent màxim 10 %

Vials  interns FORMIGÓ Cul-de-sacs NO

Amplada 3,5 M Tipus ferm FORMIGÓ Pendent màxim 20%

Franja de protecció 25 m Sí                 Parcial                 No  

Manteniment franja i zones verdes Bo                 Mitjà                 Dolent  

Existència 
cases de fusta Estat de les 

parcel·les 

% parcel·les que compleixen condicions de 
protecció: 100,00 

% parcel·les que NO compleixen condicions de 
protecció: 0,00 

Sí     No   

Nombre d'habitatges 5 Nombre d'habitants: 15

Xarxa d'hidrants Sí        No  

Punt de reunió Ajuntament de St Miquel de Campmajor

Cal adjuntar un plànol de delimitació de les urbanitzacions al Document 7.Cartografia específica. 

      

Sí     No   
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6.2.3. CENTRES D’ACOLLIDA 
 

CENTRES D’ACOLLIDA 

CODI NOM ADREÇA TELÈFON 

001 Centre 

polivalent-local 

social 

Plaça de les escoles  

 

6.2.4. MITJANS DE COMUNICACIÓ 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

DESCRIPCIÓ LOCALITZACIÓ TELÈFONS 

   

 

6.2.5. MUNICIPIS VEÏNS 

MUNICIPIS VEÏNS 

NOM MUNICIPI TELÈFON AJUNTAMENT TELÈFON POLICIA 

LOCAL 

ST FERRIOL 972 59 09 51 - 

MIERES 972 68 01 84 - 

ST MARTÍ DE LLÉMENA 972 44 30 34 - 

CANET D’ADRI 972 42 82 80 - 

PORQUERES 972 57 01 02 - 

SERINYÀ 972 59 31 28 - 
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6.3. Catàleg de mitjans i recursos 

6.3.1. MITJANS I RECURSOS DE L’AJUNTAMENT 

MITJANS I RECURSOS DE L’AJUNTAMENT 

NOM PERSONA DE CONTACTE DADES DE LOCALITZACIÓ 

   

 

6.3.2. VEHICLES MUNICIPALS 

VEHICLES MUNICIPALS 

TIPUS MATRÍCULA MODEL DEPARTAMENT PÀRKING 

     

 

6.3.3. XARXA D’HIDRANTS MUNICIPAL 
XARXA D’HIDRANTS MUNICIPAL 

NOM SITUACIÓ  UTM_Y DIAM 

H1 Entrada camí dipòsit St Miquel 474204 4664127 100 

H2 El Casal de St Miquel 474230 4663947 100 

H6 Trencant Can Riera de la Roqueta 474306 4663710 100 

H5 Trencant Ajuntament 473857 4663777 100 

H3 Mas Quim 473952 4663706 100 

H4 Carretera GI-524 / Mas Déu 473188 4663750 100 

H7 Veïnat de la Pocafarina/Cal Secretari 474612 4663715 100 

887 Camí de Briolf 473489 4666373 100 

888 Dipòsit de la Roqueta 474105 4663653 100 

 

6.3.4. ASSOCIACIONS I GRUPS VOLUNTARIS LOCALS 
 

ASSOCIACIONS I GRUPS VOLUNTARIS LOCALS 

NOM PERSONA DE CONTACTE DADES DE LOCALITZACIÓ 

AVPC Municipal   

ADF Marc Fàbregas Suárez 616 32 98 52 
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6.3.5. PARTICULARS 
 

PARTICULARS 

SERVEI NOM PERSONA DE 

CONTACTE 

DADES DE 

LOCALITZACIÓ 

    

 

6.3.6. SERVEIS BÀSICS 
 

SERVEIS BÀSICS 

SERVEI PERSONA DE CONTACTE DADES DE 

LOCALITZACIÓ 

   

 

6.3.7. SERVEIS SANITARIS 
 

SERVEIS SANITARIS 

SERVEI PERSONA DE CONTACTE DADES DE LOCALITZACIÓ 

CAP BANYOLES Plaça de Catalunya, 6 - Banyoles 972 57 25 10 

CLÍNICA SALUS 

INFORMORUM 

Passeig de Mossèn Lluís Constans, 130 - 

Banyoles 

972 57 02 08 

HOSPITAT JOSEP TRUETA Avinguda de França, S/N - Girona 972 94 02 00 
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6.3 Criteris d’activació concrets per riscos especials 

 

RISC SITUACIÓ 
FASE 

D'ACTIVACIÓ 

E
m

e
rg

è
n

ci
e
s 

a
ss

o
ci

a
d

e
s 

a
 m

a
la

lt
ie

s 
tr

a
n

s
m

is
si

b
le

s 

e
m

e
rg

e
n

ts
 a

m
b

 p
o

te
n

ci
a
l 
a
lt

 r
is

c 

FASE 4 o FASE 5 declarada per l'OMS quan 

es doni algun dels supòsits següents:  

-sigui necessari imposar mesures de 

contenció per evitar la propagació de la 

pandèmia  

-casos aïllats confirmats a Catalunya  

-no hi ha casos a Catalunya però sí 

confirmats a l’entorn. 

FASE 6 declarada per l'OMS amb o sense 
casos aïllats confirmats a Catalunya, 
sempre i quan:  

-no hi hagi impacte al sistema sanitari 
(nivell 1). 

-no hi manquin subministraments bàsics 
(nivell 1. 

-no hi hagi impacte social. 

Període post-pandèmic 

Quan el Comitè d'emergències del Pla 

n'estableixi la necessitat per altres 

circumstàncies o motius estratègics. 

A
L
E

R
T

A
 1

 

E
m

e
rg

è
n

ci
e
s 

a
ss

o
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a
d

e
s 

a
 

m
a
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s 
tr

a
n
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b

le
s 

e
m

e
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e
n
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 a

m
b

 p
o

te
n

ci
a
l 
a
lt

 r
is

c FASE 6 declarada per l'OMS i un nombre 

considerable (350 per cada 100.000 

habitants) de casos estimats a Catalunya 

sempre i quan: 

-hi hagi perill de col·lapse del sistema 

sanitari (nivell 2). 

-Hi ha alarma social. 

-Hi hagi alta incidències de baixes (nivell 1 

o nivell 2). 

Quan el Comitè d'emergències del Pla 

n'estableixi la necessitat per altres 

circumstàncies o motius estratègics. 

A
L
E

R
T

A
 2
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E
m

e
rg

è
n

ci
e
s 

a
ss

o
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a
d

e
s 

a
 m

a
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tr
a
n

sm
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si
b

le
s 

e
m

e
rg

e
n
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m
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p
o

te
n

ci
a
l 

a
lt

 r
is

c 

Fase 6 determinada per l’OMS i un nombre 

considerable (≥700 per cada 100.000 

habitants) de casos estimats a Catalunya, 

quan a més, es produeix alguna de les 

circumstàncies següents: 

-es produeixi col·lapse del sistema sanitari 

(nivell 3). 

-es produeixi un risc molt important de 

col·lapse en la resta de serveis 

imprescindibles per al funcionament de la 

societat (nivell 2). 

Quan el Comitè d'emergències del Pla 

n'estableixi la necessitat per altres 

circumstàncies o motius estratègics. 

E
M

E
R

G
È
N

C
IA

 1
 

a
s
so

ci
a
d

e
s 

a
 m

a
la

lt
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s 

tr
a
n

sm
is

si
b

le
s 

e
m

e
rg

e
n

ts
 a

m
b

 

p
o

te
n

ci
a
l 

a
lt

 r
is

c 

FASE 6 declarada per l'OMS amb un 

nombre important (≥3.500 per cada 

100.000 habitants) de casos d'infecció 

estimats a Catalunya i amb taxa de 

mortalitat >1 % dels afectats o 0,5 % de 

la població. 

Quan el Comitè d'emergències del Pla 

n'estableixi la necessitat per altres 

circumstàncies o motius estratègics. 

E
M

E
R

G
È
N

C
IA

 2
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RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

T
ra

n
sp

o
rt

 d
e
 v

ia
tg

e
rs

 p
e
r 

fe
rr

o
ca

rr
il
 

-Evacuació dels usuaris de trens a les zones de 

vies obertes i en general fora de túnels, viaductes, 

ponts, estacions suburbanes (tancades) o 

estacions principals. 

-Altres operatives de protecció a usuaris (inclòs 

allotjament i trasllat de passatgers) que no 

requereixin intervenció general dels serveis 

d'emergència (i que no corresponguin a un supòsit 

de fase d'alerta). 

-Afectacions a infraestructura o al servei  

ferroviari per riscos externs o interns que puguin 

suposar alteració del servei ferroviari (tall concret 

de línia) però no afectació generalitzada. 

-Aturades de trens a túnels, ponts i viaductes per 

causes tècniques quan les empreses ferroviàries 

considerin que els temps d'aturada poden suposar 

una situació de risc directament per als usuaris o 

que aquests puguin generar la situació de risc amb 

el seu comportament. 

-Atropellaments d'una persona que suposi aturada 

de la línia. 

-Amenaça de bomba o de provocar dany col·lectiu 

a infraestructures quan el Cos de Mossos 

d'Esquadra trobi indicis que faci necessari valorar 

la seva fiabilitat. 

-Registre massiu de trucades d'usuaris al 112 

reportant incidències al servei o infraestructures. 

P
R

E
A

L
E

R
T

A
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T
ra

n
sp

o
rt

 d
e
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ia
tg

e
rs

 p
e
r 

fe
rr

o
ca

rr
il
 

-Accident ferroviari (xoc, descarrilament o altres) 

on estigui implicat almenys un comboi de 

passatgers i es produeixin ferits lleus però no 

víctimes mortals ni un nombre elevat de ferits 

greus (no múltiples víctimes). 

-Qualsevol situació de risc col·lectiu amb afectació 

general a la població amb ferits lleus però no 

víctimes mortals ni nombre elevat de ferits greus. 

-Incendi a túnels o estacions tancades que no 

estigui immediatament controlat i suposi 

l’afectació real o potencial a usuaris, o la seva 

evacuació. 

-Amenaces terroristes o de bomba a la 

infraestructura considerades fiables. 

-Evacuació d’usuaris a túnels, ponts, viaductes, 

estacions soterrànies i principals. 

-Transbordament de passatgers a túnels, ponts o 

viaductes. 

-Altres operatives de protecció a usuaris (inclòs 

l’allotjament i trasllat massiu de passatgers) amb 

intervenció general dels serveis d’emergència. 

-Aplicació de transport alternatiu al servei 

habitual quan sota criteri tècnic suposin l’alteració 

de la normalitat i requereixin mesures 

extraordinàries de coordinació (habilitació 

extraordinària d’espai física permanent i 

reordenació i control de la circulació) fins a assolir 

una situació de normalitat transitòria. 

-Comportaments anti-socials per part dels usuaris 

que suposin un risc imminent per a la població i 

per tant una possible emergència, quan així es 

valori tècnicament en especial per part del grup 

d’ordre. 

-Afectació directa generalitzada a les vies per 

riscos externs amb tall general de línies i risc per 

a la població, però sense ferits greus ni víctimes 

mortals: 

1-Riscos naturals: meteorològics (nevades, 

inundacions, ventades, temporals de mar, i 

altres), esllavissades, subsidències, i altres. 

2-Riscos tecnològics (risc químic en instal·lacions 

amb substàncies perilloses, accident en el 

transport de mercaderies perilloses, ...). 

A
L
E

R
T

A
 



Document Únic de Protecció Civil Municipal de St Miquel de Campmajor Data imp:11/01/22 

140 

T
ra

n
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o
rt

 d
e
 v

ia
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e
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 p
e
r 

fe
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o
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il
 

-Accident ferroviari (xoc, descarrilament o altres) 

on estigui implicat almenys un comboi de 

passatgers i es produeixin víctimes mortals, ferits 

greus o afectació general als usuaris. 

-Materialització d’amenaces terroristes o de 

bomba a la infraestructura. 

-Qualsevol situació de risc col·lectiu amb afectació 

general a la població i presència de ferits greus o 

víctimes mortals. 

-Qualsevol situació que comporti presència de 

múltiples víctimes. Es correspon a 6 ferits greus o 

de categoria immediata, o bé 10 víctimes de 

qualsevol categoria i en tot cas d’acord a les 

previsions del pla d’emergència per a múltiples 

víctimes de la Generalitat de Catalunya. 

E
M

E
R

G
È
N

C
IA

 1
 

T
ra

n
sp

o
rt

 d
e
 v

ia
tg

e
rs

 

p
e
r 

fe
rr

o
ca

rr
il

 

-On estigui implicat més d'un comboi ferroviari. 

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

més d'un servei alhora. 

-Quan el nombre de víctimes sigui d'una magnitud 

tal que suposi que les actuacions i recursos 

humans i materials previstos a la fase 

d'Emergència 1 siguin insuficients per gestionar-

la. 

E
M

E
R

G
È
N

C
IA

 2
 

 

RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Risc químic en 

establiments 

industrials 

-Per accidents de categoria 1 importants 

on es preveu que hi hagi com a única 

conseqüència danys materials a la 

instal·lació, sense cap tipus de dany fora 

de la indústria, encara que impliquin ajuda 

exterior. 

ALERTA 

Risc químic en 

establiments 

industrials 

-En accidents greus que poden implicar 

danys i víctimes a l'interior (categoria 2) 

i/o danys importants o àdhuc víctimes a 

l'exterior (categoria 3) 

EMERGÈNCIA 
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RISC SITUACIÓ 
FASE 

D'ACTIVACIÓ 

In
ce

n
d

is
 f

o
re

st
a
ls

 
Valoració conjunta dels indicadors següents: 

-El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. 

-El Pla Alfa (nivell 2). 

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

nivell inferior. 

-Altres indicadors que facin preveure un augment 

del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. 

-En incendis en què la situació es pugui solucionar 

amb els mitjans habituals de gestió d'emergències 

i l'afectació a la població sigui nul·la o reduïda. 

-A criteri de la Direcció del Pla, quan es produeixin 

situacions potencialment greus de GIF. 

P
R

E
A

L
E

R
T

A
 

In
ce

n
d

is
 f

o
re

st
a
ls

 

Valoració conjunta dels indicadors següents: 

-El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. 

-El Pla Alfa (nivell 3). 

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

nivell inferior. 

-Altres indicadors que facin preveure un augment 

del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. 

-En incendis que, sense implicar risc per a les 

persones alienes a l’extinció i per als béns que no 

siguin de naturalesa forestal, es preveu que 

tinguin una duració prou important com perquè 

sigui necessària l’activació d’un dispositiu 

preventiu especial. 

-En incendis que impliquin un cert perill per a les 

persones i sigui apropiat ordenar-ne el 

confinament o l'evacuació. 

-En incendis importants ja controlats on es fa 

necessari un control de la zona afectada als 

efectes d’evitar que es produeixi una reactivació. 

-Altres supòsits, a criteri del Director o Directora 

del Pla, que justifiquin l’activació d’un dispositiu 

preventiu especial. 

A
L
E

R
T

A
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In
ce

n
d

is
 f

o
re

st
a
ls

 

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.) (per exemple >500 ha). 

-Mitjans necessaris. 

-Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla, 

que justifiquin l’activació d’un dispositiu preventiu 

especial. 

E
M

E
R

G
È
N

C
IA

 1
 

In
ce

n
d
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 f

o
re

st
a
ls

 -Quan es produeixi un GIF o conjunt d’incendis 

simultanis els efectes dels quals afectin una 

extensió important del territori. Aquesta 

circumstància s'avalua a partir dels criteris 

anteriorment esmentats (per exemple, que posi en 

perill greu nuclis importants de població, duració 

superior a 48 hores, requeriment de mitjans 

externs a Catalunya, etc.) 

E
M

E
R

G
È
N

C
IA

 2
 

 

RISC SITUACIÓ 
FASE 

D'ACTIVACIÓ 

In
u

n
d

a
ci

o
n

s 

-Quan el cabal que es desguassa de la presa sigui 

proper al que pot produir danys i/o inundacions 

aigües avall de la presa. 

-Per previsió meteorològica per pluja i/o 

hidrològiques: 

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

*SMP de grau 3, a curt termini. 

-Que els nivells dels rius estiguin en un nivell 

proper al que produeix danys. 

-Per previsió meteorològica per estat de la mar: 

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

*SMP de grau 3, a curt termini. 

-Que els nivells dels rius o del litoral estiguin 

propers als que poden produir danys. 

P
R

E
A

L
E

R
T

A
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In
u

n
d

a
ci

o
n

s 

-Quan és molt probable que es puguin produir 

inundacions importants a molt curt termini perquè 

és imminent el desbordament o quan s'hagi 

desbordat sense que es produeixin danys 

importants. 

-En el moment que en una presa s'hagi qualificat 

l'escenari d'aplicació de mesures correctores o 

escenari 1 i/o l'aigua que es desguassa de la 

presa sigui la que produeix desbordament sense 

que hi hagi danys importants. 

-Per previsió meteorològica per pluja i/o 

hidrològiques: 

*SMP de grau 3, a molt curt termini. 

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

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

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

-Per previsió meteorològica per estat de la mar: 

*SMP de grau 3, a molt curt termini. 

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

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

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

-Al final d'un episodi d'inundacions importants, en 

el retorn gradual cap a la normalitat. 

-Altres supòsits, a criteri del director del pla, que 

justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu 

especial, com per exemple l'onatge que pot 

agreujar les inundacions,... 

A
L
E

R
T

A
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In
u

n
d

a
ci

o
n

s 

-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. Aquestes circumstàncies s'avaluarà a 

partir de la informació que es disposi en el 

moment de l’emergència en base a criteris de grau 

d’afectació a la població i actuacions sobre la 

mateixa (informació, evacuació, etc.), magnitud, 

duració prevista (per exemple >24 hores), 

extensió (nombre de municipis afectats, de vies de 

comunicació, etc.), mitjans necessaris,…. l’altura 

de l’aigua dels rius, embassaments, llacs, rieres,… 

sobrepassa la llera (hi ha desbordament) i es 

preveu que es comencin a produir danys 

importants, alçada de les onades que faci preveure 

danys importants. 

-Per escenari excepcional o escenari 2 en preses 

i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix 

danys importants aigües avall de la presa. 

-Excepcionalment, la direcció del pla podrà valorar 

l’activació del pla en emergència 1, amb caràcter 

preventiu, quan es doni la confluència de 

circumstàncies extremes: que l’episodi de greus 

inundacions sigui imminent degut a la imminència 

de precipitacions excepcionals i sempre i quan es 

donin altres circumstàncies que puguin agreujar el 

fenomen, com ara que el terreny estigui saturat 

com a conseqüència d’episodis abundants de 

precipitacions recents i que la capacitat dels 

cursos fluvials i dels embassaments estigui al 

límit. 

E
M
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R
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È
N

C
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In
u

n
d

a
ci

o
n

s 

-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 produeix danys 

molt importants aigües avall de les presa. 

E
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RISC SITUACIÓ 
FASE 

D'ACTIVACIÓ 

R
is
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q

u
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n
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-En accidents en els quals el contingut ha quedat 

afectat o pot quedar-hi però no hi ha afectació 

greu a la població ni itinerant ni fixa, ni al medi 

ambient. En concret: 

*Accidents on hi ha desperfectes en el continent o 

hi ha hagut bolcada o descarrilament però no hi ha 

fuita o vessament del contingut. 

*Accidents on hi hagi desperfectes en el continent, 

amb fuita o vessament del contingut. 

*Accidents on hi hagi danys o incendi al continent 

i fuita amb flames del contingut. 

*Accidents amb explosió del contingut amb 

destrucció del continent. 

A
L
E

R
T

A
 



Document Únic de Protecció Civil Municipal de St Miquel de Campmajor Data imp:11/01/22 

146 

R
is
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-En accidents que, malgrat són o poden ser 

importants, només poden afectar els persones, els 

béns i el medi ambient de l'entorn immediat. 

-En accidents que, a més de l'entorn immediat, 

puguin afectar altres zones més enllà de l'entorn 

immediat, incloent nuclis urbans o zones 

d'especial interès medioambiental. 

En aquests 2 supòsits, sempre que: 

*Hi hagi desperfectes en el continent, amb fuita o 

vessament del contingut. 

*Hi hagi danys o incendi al continent i fuita amb 

flames del contingut. 

*Hi hagi explosió del contingut amb destrucció del 

continent. 

E
M

E
R

G
È
N

C
IA

 

 

RISC SITUACIÓ 
FASE 

D'ACTIVACIÓ 

N
e
v
a
d

e
s
 

-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. 

P
R

E
A

L
E

R
T

A
 

N
e
v
a
d

e
s
 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu 

en comarques amb vulnerabilitat extrema. 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu a 

qualsevol comarca excepte les vulnerabilitat 

baixa. 

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

qualsevol comarca. 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 5 per neu 

en comarques amb vulnerabilitat molt alta, alta, 

moderada o baixa. 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 6 per neu 

en comarques de vulnerabilitat moderada o baixa. 

A
L
E

R
T

A
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N
e
v
a
d

e
s
 

-Es decideixi tallar el trànsit a un nombre 

considerable de vies per facilitar les tasques de 

neteja. 

-Es comenci a produir el bloqueig de vehicles i/o 

persones de manera descontrolada. 

-Es tingui constància que comencen a quedar 

aïllats nuclis de població com a conseqüència dels 

talls a les vies de comunicació. 

-S’interrompi el funcionament de diferents mitjans 

de transport com RENFE, FGC, autobusos de línia, 

transport escolar, etc... 

-Es produeixin talls de subministrament 

generalitzats i/o de llarga durada d’algun dels 

serveis bàsics. Especial atenció amb els talls de 

subministrament elèctric i amb possibles fallades 

en les telecomunicacions. 

-A criteri de la direcció del Pla, es valorarà activar 

el Pla NEUCAT en ALERTA o en EMERGÈNCIA en els 

següents supòsits: 

*Previsió de nevades amb un SMP de grau 5 o 6 en 

comarques amb vulnerabilitat extrema. 

*Previsió de nevades amb un SMP de grau 6 en 

comarques amb vulnerabilitat alta, molt alta o 

extrema. 
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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. 
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RISC SITUACIÓ 
FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Allaus 

-En el moment en què l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya emeti un Butlletí de Perill 

d’Allaus (BPA) indicant índex de perill d’allaus fort 

(4), el qual implicarà l’emissió d’un avís de perill 

fort (4). Els comunicats de prealerta inclouran tota 

la informació continguda al Butlletí de 

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

-A criteri de la Direcció general de Protecció Civil, 

a través del CECAT, quan l’ICGC emeti el BPA amb 

índex de perill d’allaus inferior al nivell 4 i es 

prevegi una alta mobilitat o altres criteris de 

vulnerabilitat que puguin incidir directament en el 

desencadenament d’allaus. 

-Es produeixi una allau que tingui una afectació 

puntual sobre la xarxa viària i es prevegi un ràpid 

restabliment de la circulació, sempre que no hi 

hagi persones i/o vehicles afectats. 

-Es produeixi una allau que tingui una afectació 

puntual sobre la xarxa viària que deixi 

incomunicat un petit nucli de població i es prevegi 

un ràpid restabliment de la situació. També quan 

quedin incomunicats cases rurals, refugis, cases 

de colònies, bordes, càmpings, etc. 
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Allaus 

-L’índex de perill del Butlletí de Perill d’Allaus 

(BPA) sigui Molt Fort (5). L'Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya (ICGC) informarà al CECAT 

mitjançant l'emissió d'un Avís de Perill d'Allaus 

per destacar la criticitat de la situació nivològica. 

-Es produeixi una allau que tingui les afectacions 

sobre els serveis bàsics o la xarxa viària 

següents: 

   o Talls llarga durada de subministrament d’algun 

dels serveis bàsics 

   o Talls de carreteres de curta durada (poques 

hores) i/o talls de vies de comunicació que deixin 

incomunicat un nucli de població, sempre que no 

es tracti de poblaments dispersos 

dins del terme municipal d’aquest municipi. 

En cada cas concret caldrà valorar la importància 

de l’afectació a la via en funció de la seva 

Intensitat Mitjana Diària de trànsit i de si es tracta 

de vies que constitueixen l’únic accés a un nucli 

habitat. 

-Es produeixi una allau que afecti alguns serveis, 

béns, edificacions o infraestructures i es produeixi 

un nombre reduït de ferits. 

-Es faci una evacuació preventiva d’un gran 

nombre de persones per trobar-se en una zona 

altament exposada al perill d’allaus o bé es facin 

talls a les vies de comunicació afectades pel risc. 

La finalitat de l’evacuació ha de ser evitar a les 

situacions de risc col·lectiu. 

-Mentre durin les tasques de tornada a la 

normalitat amb posterioritat a una situació 

d’emergència. 
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Allaus 

-Es produeixi una allau amb afectació sobre la 

població, béns, infraestructures i zones de pública 

concurrència i que tingui com a conseqüències: 

   o Presència de múltiples víctimes, ferits greus 

i/o un gran nombre de persones atrapades i/o 

incomunicades. 

   o Destrosses importants en béns i 

infraestructures. 

-Es produeixi una allau que causi un nombre 

elevat de víctimes o ferits en el transcurs 

d’activitats d’alta muntanya hivernal i que degut a 

la magnitud de l’accident les tasques de recerca i 

rescat dels afectats impliquin la mobilització d’un 

nombre de mitjans i recursos superiors als 

habituals en aquests tipus d’operacions. 
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Allaus 

-En aquelles situacions en què de manera més o 

menys generalitzada es produeixin allaus les 

conseqüències de les quals estiguin dins dels 

supòsits d’activació en emergència 1. 

-En situacions en què l’abast territorial de les 

allaus i la magnitud de les seves conseqüències 

superi la capacitat de resposta i gestió dels serveis 

i grups operatius d’emergències previstos al Pla. 

E
M

E
R

G
È
N

C
IA

 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Document Únic de Protecció Civil Municipal de St Miquel de Campmajor Data imp:11/01/22 

151 

RISC SITUACIÓ 
FASE 

D'ACTIVACIÓ 
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*Naturalesa aeronàutica: 

-Alerta local d'una aeronau en vol/terra (zona 

A/E). El pilot no declara l'emergència. 

*Naturalesa policial: 

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

sense confirmar. 

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

sense confirmar. 

-Amenaça de sabotatge en instal·lacions sense 

confirmar. 

-Amenaça de bomba en instal·lacions sense 

confirmar. 

-Problemes d'ordre públic, intrusisme, robatori. 

*Incendi i/o explosions en instal·lacions: 

-Alerta d'incendi o exploosió en instal·lacions 

sense confirmar. 

-Alera d'incendi o deflagració per càrrega de 

combustible sense confirmar. 

-Alerta d'esfondraments d'instal·lacions sense 

confirmar. 

-Aeronau amb alerta sanitària, que pel quadre 

mèdic i pel nombre d'afectats, poden ser atesos 

pels serveis mèdics propis de l'aeroport. 

*Altres criteris: 

-Avaria greu que provoca el tall de 

subministrament de serveis bàsics a les diferents 

instal·lacions aeroportuàries. 
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*Naturalesa aeronàutica: 

-Aeronau que declara emergència en vol/terra 

(zona A/E). 

-Accident, incendi o explosió sense ferits lleus en 

aeronau en vol/terra que es preveu que es pot 

controlar amb els mitjans interns de l'aeroport. 

-Col·lisió entre aeronaus sense ferits o amb ferits 

lleus que es preveu que es pot controlar amb els 

mitjans interns de l'aeroport. 

-Aeronau amb alarma sanitària, que pel quadre 

mèdic i pel nombre d'afectats, no poden ser atesos 

pels serveis mèdics propis de l'aeroport. 

*Naturalesa policial: 

-Amenaça d'explosius en aeronau en vol/terra, 

que després d'una primera valoració dels experts, 

es creu en la seva veracitat. 

-Apoderament il·lícit d'una aeronau en vol/terra, 

que després d'una primera valoració dels experts, 

es creu en la seva veracitat. 

-Amenaça de sabotatge en instal·lacions, que 

després d'una primera valoració dels fets, es creu 

en la seva veracitat. 

-Amenaça de bomba en instal·lacions, que després 

d'una primera valoració dels fets, es creu en la 

seva veracitat. 

*Incendis i/o explosions en instal·lacions: 

-Incendi o explosió menor en instal·lacions que es 

preveu que es pot controlar amb mitjans interns 

del recinte aeroportuari. 

-Incendi o deflagració menor per càrrega de 

combustible que es preveu que es pugui controlar 

amb mitjans interns de l'aeroport. 

-Esfondraments d'instal·lacions sense ferits o amb 

ferits lleus. 

-Avaria greu dels sistemes de control. 
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*Naturalesa aeronàutica: 

-Accident, incendi o explosió en una aeronau en 

vol. 

-Accident, incendi o explosió en una aeronau en 

terra. 

-Col·lisió entre aeronaus. 

-Emergència sanitària en aeronau. 

*Naturalesa policial: 

-Amenaça confirmada d'explosius en una aeronau 

en vol/terra. 

-Apoderament il·lícit confirmat en aeronau en 

vol/terra. 

-Sabotatge confirmat en instal·lacions. 

-Amenaça de bomba confirmada en instal·lacions. 

*Incendis i/o explosions en instal·lacions: 

-Incendi o explosió en instal·lacions no controlable 

per medis propis. 

-Incendi o deflagració per càrrega de combustible 

no controlable per medis propis. 

-Esfondrament catastròfic a les instal·lacions 
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-Simultaneïtat d'escenaris corresponents a 

l'Emergència 1 en un mateix aeroport o en 

diferents aeroports. 

-Escenari que es correspongui a una Emergència 1 

on estigui implicat més d'un avió comercial. 

-Altres circumstàncies a criteri de la direcció del 

pla. 
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RISC SITUACIÓ 
FASE 

D'ACTIVACIÓ 
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a) Quan, ja sigui a través de rius o rieres, o bé a 

través de clavegueram pugui arribar a mar 

matèria contaminant (runes, escombraries, 

materials sòlids orgànics o inorgànics i/o 

productes químics diversos…) en quantitats 

significatives.  

b) Quan es produeixi un accident en una 

instal·lació o vaixell, que emmagatzemi, manipuli, 

produeixi, i/o transporti matèries contaminants i 

com a conseqüència d’aquest accident es pugui 

produir una contaminació marina a menys de 

dotze milles.  

c) Quan es produeixi, a menys de dotze milles de 

la costa, un accident en una instal·lació o vaixell, 

que emmagatzemi, manipuli, produeixi, i/o 

transporti matèries contaminants i com a 

conseqüència d’aquest accident s’hagi produït una 

contaminació marina lleu.  

d) Quan es produeix un accident en una 

instal·lació o en un establiment o en una indústria 

costanera (que produeixi, emmagatzemi i/o 

manipuli matèries contaminants) i aquest accident 

pugui ser resolt per la mateixa instal·lació 

afectada, sense produir-se contaminació marina. 
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a) Quan es produeix un accident en una 

instal·lació o en un establiment o en una indústria 

costanera (que emmagatzemi, manipuli, 

produeixi, i/o transporti matèries contaminants) i 

com a conseqüència d’aquest accident s’estigui 

produint o s’hagi produït, una contaminació 

marina de gravetat mitjana a menys de dotze 

milles de la costa, fora de la delimitació de la 

instal·lació. 

b) Quan com a conseqüència d’un accident o 

fallada de sistema en una instal·lació situada a 

terra, tingui lloc una contaminació per productes 

químics que, a través dels cursos fluvials o de 

clavegueram, hagi arribat a mar i hagi 

desencadenat un episodi de contaminació marina 

de gravetat mitjana. 

c) Quan es produeix un accident en una 

instal·lació o vaixell, que emmagatzemi, manipuli, 

produeixi, i/o transporti matèries contaminants i 

com a conseqüència d’aquest accident s’estigui 

produint o s’hagi produït una contaminació marina 

de gravetat mitjana a menys de dotze milles. 
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 -Quan es tracti d’una contaminació marina que 

pugui afectar o afecti a terra, en una zona 

localitzada (a nivell d’ABE) i/o bé en una zona 

vulnerable. E
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 -Quan la contaminació marina pugui afectar o 

afecti a una franja de terra molt més extensa (a 

nivell de Regió d’Emergències) i/o bé en una zona 

especialment vulnerable, E
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RISC SITUACIÓ 
FASE 

D'ACTIVACIÓ 
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*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. 
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*Segons la intensitat: 

- Sisme d'intensitat entre IV i IV-V en comarques 

amb densitat de població alta o Zona A. 

- Sisme d'intensitat entre IV-V i V-VI en 

comarques amb densitat de població mitjana o 

Zona B. 

- Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en comarques 

amb densitat de població baixa o Zona C. 

*Segons la percepció i dany: 

- Sisme amb percepció àmplia en una o vàries 

comarques. 

- Sisme amb entre 1 i 10 persones ferides lleus. 

- Sisme amb un o varis edificis amb danys no 

estructurals visibles. 
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*Segons la intensitat: 

-Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en comarques 

amb densitat de població alta o Zona A. 

-Sisme d'intensitat VI-VII en comarques amb 

densitat de població mitjana o Zona B. 

-Sisme d'intensitat entre VII i VII-VIII en 

comarques amb densitat de població baixa o Zona 

C. 

*Segons la percepció o dany: 

-Sisme amb entre 1 i 10 víctimes de qualsevol 

categoria. 

- Sisme amb entre 1 i 65 víctimes gresu o 

categoritzades com immediates. 

- Sisme amb entre 1 i 10 morts. 

- Sisme amb molts edificis amb danys no 

estructurals visibles. 

- Sisme amb varis edificis amb danys estructurals 

visibles. 

- Sisme amb fallada de les línies vitals a nivell 

local. 
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*Segons la intensitat: 

-Sisme d'intensitat superior a VII en comarques 

amb densitat de població alta o Zona A. 

-Sisme d'intensitat superior a VII-VIII en 

comarques amb densitat de població mitjana o 

Zona B. 

-Sisme d'intensitat superior a VIII en comarques 

amb densitat de població baixa o Zona C. 

*Segons la percepció o dany: 

-Sisme amb més de 10 víctimes de qualsevol 

categoria. 

-Sisme amb més de 6 víctimes greus  o 

categoritzades com immediates. 

-Sisme amb més de 10 morts. 

-Sisme amb molts edificis amb danys estructurals 

visibles. 

-Sismes amb fallada de les línies vitals a nivell 

comarcal. 
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RISC SITUACIÓ 
FASE 

D'ACTIVACIÓ 
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*Si l'incident o accident té lloc en una 

instal·lació amb PEI: 

- L’incident o accident pot ser controlat 

amb els mitjans de la instal·lació. No hi 

ha, ni es preveu, afectació fora de la 

instal·lació, ni a persones diferents dels 

treballadors de la instal·lació. 

* Si l'incident o accident té lloc fora d'una 

instal·lació o en una instal·lació sense 

PEI: 

Inicialment quan encara no es coneixen 

les implicacions que pot comportar i no es 

preveu, d’entrada, que hi pugui haver una 

afectació important. Alguns exemples són 

el robatori d’una font radioactiva, la 

pèrdua d’una font radioactiva o l’aparició 

d’una possible font radioactiva òrfena, 

sempre que no es prevegi, d’entrada, que 

hi pugui haver una afectació important. 

P
R

E
A

L
E

R
T

A
 

R
a
d

io
lò

g
ic

 

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

amb PEI: 

   o L’accident només pot afectar la 

instal·lació i els seus treballadors però 

per controlar-lo es necessita ajuda 

exterior diferent de la del grup radiològic. 

   o L’accident només pot afectar l’entorn 

de la instal·lació. Les conseqüències són 

lleus (dosi per sota dels nivells 

d’intervenció especificats a l’annex VIII). 

*Si l'accident té lloc fora d'una 

instal·lació o en una instal·lació sense 

PEI: 

-L’accident només pot afectar l’entorn del 

lloc de l’accident. Les conseqüències són 

lleus (dosi per sota dels nivells 

d’intervenció especificats a l’annex VIII). 
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*Si l'accident té lloc en una instal·lació 

amb PEI: 

L’accident només pot afectar l’entorn de 

la instal·lació. Les conseqüències són 

greus (dosi per sobre dels nivells 

d’intervenció especificats a l’annex VIII). 

*Si l'accident té lloc fora d'una 

instal·lació o en una instal·lació sense 

PEI: 

L’accident només pot afectar l’entorn del 

lloc de l’accident. Les conseqüències són 

greus (dosi per sobre dels nivells 

d’intervenció especificats a l’annex VIII 

). 
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*Si l'accident té lloc dins d'una 

instal·lació amb PEI: 

L’accident pot afectar més enllà de 

l’entorn de la instal·lació. Les 

conseqüències són greus (dosi per sobre 

dels nivells d’intervenció especificats a 

l’annex VIII). 

*Si l'accident té lloc fora d'una 

instal·lació o en una instal·lació sense 

PEI: 

L’accident pot afectar més enllà de 

l’entorn del lloc de l’accident. Les 

conseqüències són greus (dosi per sobre 

dels nivells d’intervenció especificats a 

l’annex VIII). 
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- Previsió de ventades amb un SMP grau 2 

a les comarques de densitat de població 

alta. 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 3 

a les comarques de densitat de població 

baixa. 
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- Previsió de ventades amb un SMP grau 3 

a les comarques de densitat de població 

alta. 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 4 

a qualsevol comarca. 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 5 

a qualsevol comarca. 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 6 

a qualsevol comarca. 

- El vent està provocant danys poc 

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

i amb un abast territorial extens. 
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7. Document 7. Cartografia bàsica i específica (per a cada risc) 
 

Cartografia bàsica: 

 
» Plànol 1 – COMARCA 
» Plànol 2. ELEMENTS VULNERABLES 
» Plànol 3. SERVEIS BÀSICS 
 

Cartografia específica: 

» Plànol 4 – RISC INCENDI 
» Plànol 5. RISC INUNDACIÓ 
» Plànol 6 RISC NEUCAT i VENTCAT 
» Plànol 7 RISC SÍSMIC 
 

En la cartografia es representen els recursos i les infraestructures de totes les taules contingudes 
en aquest document, amb la simbologia i el color corresponents. 
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LLEGENDA RISC D’INCENDI 
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LLEGENDA RISC D’INUNDACIONS 
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LLEGENDA VENTCAT/NEUCAT 
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TAULA 1 - DUPROCIM ST MIQUEL DE CAMPMAJOR
Elements vulnerables per als riscos INFOCAT, NEUCAT, VENTCAT i SISMICAT

Novembre de 2021

CODI NOM_MASIA TIPOLOGIA VEINAT SECTOR REF_CADAST REF CAD RU CONTACTE TEL CONTAC X_UTM Y_UTM

001 Mas Cargol MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 001200300DG76A0001RH 17183A010000300000GK Ramon Caballé López 972190292 471312 4660396

002 Mas Pere Collell MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 17183A010000290001HF 17183A010000290000GD Joaquim Muñoz/Anna Ma Travé 647823537 471553 4660986

003 Mas Baldirot MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 001300100DG76A0001FH 17183A010000310000GR Isma i Carin 696543664 471698 4660975

004 Fontanella MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 000800300DG76A0001XH 000800300DG76A0001XH Gemma costa 679360133 471973 4661221

005 Can Plantés MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 000800400DG76A0001IH 17183A005000030000GP David Plantés 637840125 471650 4661446

006 La Coma MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 17183A010000280001HT 17183A010000280000GR Josefina Villanueva 649492955 472748 4660645

007 El Llor MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 17183A010000280001HT 17183A010000280000GR Josefina Villanueva 649492955 472707 4660683

008 Can Gifré de Dalt MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 001400300DG76A0001FH 17183A010000220000GL Maria Riera 617303151 473070 4660573

009 Can Sagnari MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 001500100DG76A0001QH 17183A010000400000GS Ramón Plana 667664176 473950 4660534

010 Casa de Sant Nicolau MASIA Pla de Sant Nicolau SECTOR B 000400100DG75G0001UU 17183A010000320000GD Antoni Anglada Ferrer 653998777 473813 4659459

011 Mas Talaia MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 001400100DG76A0001LH 17183A009000090000GO Joan Colomer Quintanas 972580310 473549 4661014

012 El Rodorar MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 000500200DG76A0001ZH 17183A009000050000GL Pere Palmada 610302944 473970 4661680

013 El Pujol MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 000900400DG76A0001DH 17183A009000080000GM Josep Fort 629309010 473588 4661510

014 Can Pradoi MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 000900300DG76A0001RH 17183A009000030000GQ Maria Oliver Xutglà 609411202 473365 4661575

015 El Molí de Falgons MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 000900100DG76A0001OH 17183A010000150000GY 472969 4661618

016 Mas Bruguer MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 000800200DG76A0001DH 17183A010000050000GS 472050 4661590

017 Mas Sitjar MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 000300500DG76A0001GH 17183A005000040000GL 471872 4661744

018 El Castellot MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 000300300DG76A0001BH 17183A010000040000GE 472199 4661764

019 El Castell de Falgons MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 000300300DG76A0001BH 17183A010000040000GE 472161 4661789

020 Can Pons MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 000300400DG76A0001YH 17183A010000020000GI 972575666 471975 4661802

021 Rectoria de St Vicenç de Falgon MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 17183A005000090001HL 17183A005000090000GK 471953 4661871

022 Cal Sabater MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 000300100DG76A0001WH 17183A005000080000GO Joan Puigvert Sitjà 972574372 472084 4662055

023 Mas Bertrà MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 000300200DG76A0001AH 17183A005000350000GP 472413 4662050

024 El Truis MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 002300100DG76C0001EA 17183A005000070000GM Rainon 669034951 471930 4662399

025 Les Comaleres MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 001800100DG76C0001HA 17183A005000500000GX Fran Sánchez 621224757 471877 4662865

026 Mas Ferriol MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 002300200DG76C0001SA 17183A005000580000GW Xavier Fàbregas 629838868 472011 4662615

027 Mas Plana de Falgons MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 002300400DG76C0001UA 17183A005000310000GB 972580535 472572 4662273

028 La Casa nova d'en Llorenç i La Casa nova d'en Llor MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 000400300DG76A0001WH 17183A005000270000GA Marc Pluma 666396211 473139 4662216

029 El Camós MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 002400100DG76C0001IA 17183A005000430000GO Josep Fort 629309010 473218 4662705

030 Ca l'Estany MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR B 002400200DG76C0001JA 17183A005000360000GL Jaume Pons 609342235 473503 4662356

031 Can Barris MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR B 000500100DG76A0001SH 17183A008000260000GQ 667433833 474130 4662107

032 La Casota MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR B 002000300DG76C0001YA 17183A008000180000GW Pedro/Montse 932041222 474161 4662818

033 Can Veí MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR B 002000200DG76C0001BA 17183A008000150000GZ 474134 4662908

034 Can Coromina MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR B 001900100DG76C0001ZA 17183A005000380000GF Pere Sabater 972572370 473760 4662988

035 La Casanova de Sant Miquel MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR B 002000100DG76C0001AA 17183A008000140000GS Esteve Estarriola Artigas 972572443 474170 4663237

036 Can Planaferrana MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR B 001401000DG76C0001RA 17183A005000430000GO Josep Fort 629309010 473230 4663297

037 Mas Bosch MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR A 000100200DG76D0001QB 17183A007000340000GI David Botham +44 7968 063340 475035 4664499

038 Can Llambert MASIA Veïnat de la Pocafarina SECTOR B 001501000DG76C0001OA 17183A0080000100001GF 474650 4663650

039 Can Gifré de Baix MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR B 001400400DG76A0001MH 17183A010000280000GR Maria Riera 617303151 473068 4660582

041 Cal Guardabosc MASIA Veïnat de la Poca Farina SECTOR B 001000800DG76C0001HA 17183A007000050000GS Ma Jesús López Bermúdez 630382540 474574 4663752

042 El Crous o El Xalió MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR A 002300500DG76E0001HY 002300500DG76E0001HY 938468101 471835 4664986

043 El Bellpuig MASIA Veïnat de Ventatjol SECTOR A 17183A002000130001HY 17183A002000130000GT Jordi Llopart 625434950 471883 4666672

MASIES, CASES RURALS I RUÏNES
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044 Can Ramon Benet MASIA Veïnat de la Pocafarina SECTOR B 001000700DG76C0001UA 17183A007000010000GX 676730045 474751 4663804

045 Can Pla MASIA Veïnat de Briolf SECTOR A 002000600DG76G0001PQ 17183A006000040000GA Jordi 933184352 474718 4668343

046 Can Jofre de Roca MASIA Veïnat de Roca SECTOR A 17183A001000050001HG 17183A001000050000GF Ma Catalina Fàbregas 609333524 473112 4668581

047 Can Brugada MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR B 001501400DG76C0001XA 17183A005000420000GM 473854 4663407

048 El Castell de Roca MASIA Veïnat de Roca SECTOR A 002400800DG76G0001WQ 17183A002000020000GW Esteve Delàs Pascual 610957285 473630 4667885

049 El Molí de Roca MASIA Veïnat de Roca SECTOR A 002401100DG76G0001WQ 17183A002000010000GH Josep Lluís Pocull 607213909 473658 4667835

050 Els Segalars MASIA Veïnat de Briolf SECTOR A 002400900DG76G0001AQ 17183A001000030000GL 473739 4667796

051 La Cadamont MASIA Veïnat de Ventatjol SECTOR A 000400400DG76E0001AY 17183A002000080000GP Jordi Fàbrega 695463097 472877 4667277

052 Piells MASIA Veïnat de Ventatjol SECTOR A Subparcel.la f 17183A003000040000GS Jordi Fàbrega 695463097 472747 4666869

053 Molí d'en Plana MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR B 001400900DG76C0001XA 17183A005000430000GO 473144 4663623

054 La Barraca MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR B 001400700DG76C0001RA 17183A004000170000GW Pilar 972570564 473076 4663732

055 La Casica MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR B 000900700DG76C0001JA 17183A004000220000GB 473658 4663871

056 El Pou MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR B 001400800DG76C0001DA 17183A005000430000GO 473427 4663701

057 La Guàrdia MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR B 000900600DG76C0001IA 17183A004000240000GG 473394 4663950

058 Can Coma Gros MASIA St Martí de Campmajor SECTOR A 001000600DG76C0001ZA 17183A007000520000GQ Xavier Vilagut 640379683 474729 4664168

059 Can Coma Petit MASIA St Martí de Campmajor SECTOR A 000500500DG76C0001WA 17183A007000320000GD 474702 4664317

060 Can Rovira MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR A 17183A004000060001HM 17183A004000060000GX Jordi Plana 685432813 473435 4664872

061 Rectoria de Sant Miquel de Campma MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR A 17183A004000280001HY 17183A004000280000GT 473488 4664898

062 Molí d'en Prat MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR A 17183A007000460001HZ 17183A007000460000GB 473628 4664869

063 Can Guerra MASIA St Martí de Campmajor SECTOR A 17183A007000590001HL 17183A007000590000GK 474267 4664432

064 Mas Puigmitjà MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 17183A005000510001HO 17183A005000510000GI Marc Fabrega 616329852 472317 4662615

065 La Canova MASIA St Martí de Campmajor SECTOR A 000500600DG76C0001AA 17183A007000370000GS 474347 4664426

066 La Quintana MASIA St Martí de Campmajor SECTOR A 000500300DG76C0001UA 17183A007000370000GS Albert Escrivé 606872020 474343 4664579

067 Can Ripoll MASIA St Martí de Campmajor SECTOR A 17183A007000480001HH 17183A007000480000GG 474923 4664685

068 Can Jofre MASIA St Martí de Campmajor SECTOR A 002500200DG76E0001XY 17183A007000360000GE Lluís Isbert 609320430 474657 4664986

069 Ca la Rossa MASIA St Martí de Campmajor SECTOR A 002500300DG76E0001IY 17183A007000310000GR Carlos Roura 628513993 474177 4664861

070 Can Prat MASIA St Martí de Campmajor SECTOR A 17183A007000260001HP 17183A007000260000GO 639212613 473632 4665238

071 Can Pere Pastor o Can Prat petit MASIA St Martí de Campmajor SECTOR A 001900400DG76E0001WY 17183A007000230000GT Terenci 609882160 473745 4665333

072 La Caseta MASIA St Martí de Campmajor SECTOR A 001001900DG76E0001LY 17183A007000250000GM 474022 4666574

073 Can Oliveres MASIA St Martí de Campmajor SECTOR A 17183A006000070001HH 17183A006000070000GG 474296 4667077

074 Can Patllari MASIA Veïnat de la Poca Farin SECTOR B 001500700DG76C0001OA 17183A007000030000GJ 474586 4663725

075 Cal Secretari MASIA Veïnat de la Pocafarina SECTOR B 17183A007000040001HR 17183A007000040000GE 474616 4663726

076 Can Barnola MASIA Veïnat de la Pocafarina SECTOR B 001500600DG76C0001MA 17183A00700070000GU 474567 4663728

077 Cal Sastre MASIA Veïnat de la Pocafarina SECTOR B 001500900DG76C0001RA 17183A007000060000GZ 474656 4663719

078 Can Baptista MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR B 17183A007000610001HP 17183A007000610000GO Dani  669 81 80 01 474310 4663921

079 Bastarra MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR B 17183A010000350000GJ Prem 626 41 73 60 471297 4659907

080 Can Rafel MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR B 001000900DG76C0001WA 17183A007000080000GH Laura 474492 4663836

081 Cal  Nen MASIA St Miquel de Campmajor SECTOR B 001001000DG76C0001UA 17183A007000090000GW Francesc Villena Segura 619711569/972571846 474456 4663848

CR1 Can Riera de la Roqueta CASA RURAL Veïnat de la Roqueta SECTOR B 001501200DG76C0001RA 17183A008000290000GT 474293 4663595

CR2 La Formatgeria CASA RURAL St Miquel de Campmajor SECTOR A 17183A004000280001HY 17183A004000280000GT Jordi Plana 685432813 473474 4664879

CR3 La casa nova de Roca CASA RURAL St Miquel de Campmajor SECTOR A 17183A007000160001HH 17183A007000160000GG 473774 4666343

CR4 Can Teixidor CASA RURAL St Martí de Campmajor SECTOR A 000500900DG76C0001GA 17183A007000290000GD Núria Desel González 661648660 473846 4664478

CR5 Can Soler o Can Jan CASA RURAL Veïnat de Ventatjol SECTOR A 001401100DG76E0001DY 17183A003000070000GH Mercè Fontdecaba 661434477 473352 4665989

CR6 Cal Ferrer CASA RURAL Veïnat de la Pocafarina SECTOR B 17183A007000100000HI 17183A007000100000GU Restaurant Cal Ferrer/Viki 651036672 474411 4663732

CR7 Can Peret o el  Molí de l'Estany CASA RURAL Veïnat de la Pocafarina SECTOR B 17183A008000080001HO 17183A008000080000GI Esther López 679537302 474035 4663729

N01 Can Petit Carrera XALET St Miquel de Campmajor SECTOR B 002500100DG76C0001DA 17183A008000250000GG 473965 4662425
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N02 Can Miquelet XALET St Miquel de Campmajor SECTOR B 002500200DG76C0001XA 17183A008000190000GA Xavier Illa Coromina 689303023 474593 4662549

N03 Can Batlle de la Roqueta XALET St Miquel de Campmajor SECTOR B 001501300DG76C0001DA 17183A008000280000GL Sidro 609 57 44 95 474245 4663633

N04 La Coromina de dalt XALET St Miquel de Campmajor SECTOR B 002000400DG76C0001GA 17183A005000570000GH Emma Sabater 972581958 473899 4663024

N05 Mas Ramió XALET St Miquel de Campmajor SECTOR B 17183A005000450001HT 17183A005000450000GR 473341 4662169

N06 Can Callís XALET St Miquel de Campmajor SECTOR B 000800100DG76A0001RH 17183A005000530000GE 471766 4661572

N07 Casa Granja Rendiporc 1 XALET St Miquel de Campmajor SECTOR B 17183A010000360001HR 17183A010000360000GE Jordi Cos 607529838 473765 4660637

N08 El Crous nou XALET St Miquel de Campmajor SECTOR A 17183A003000030001HR 17183A003000030000GE 472610 4666605

N09 Mas Masdéu XALET St Miquel de Campmajor SECTOR B 000900800DG76C0001EA 17183A005000470000GX 473292 4663758

N10 Mas Colomer XALET St Miquel de Campmajor SECTOR B 000900500DG76C0001XA 17183A004000160000GH 473211 4664043

N11 Cal Tins XALET St Miquel de Campmajor SECTOR A 000100100DG76D0001GB 17183A007000470000GY 474846 4664500

N12 Els Ferrers de Can Bosch XALET St Miquel de Campmajor SECTOR A 17183A007000330001HM 17183A007000330000GX Paqui 972580792 474728 4664540

N13 Ca la Rossa Nova XALET St Miquel de Campmajor SECTOR A 002500400DG76E0001JY 17183A007000310000GR Carlos Roura 628513993 474111 4664844

N14 Les Cases 1 XALET St Miquel de Campmajor SECTOR A 002000500DG76E0001QY 17183A007000220000GL Fco Mata Olano 669184759 474009 4665386

N15 Les Cases 2 XALET St Miquel de Campmajor SECTOR A 002000500DG76E0001QY 17183A007000220000GL Fco Mata Olano 669184759 474070 4665529

N16 La Cadavall de Can Oliveres XALET Veïnat de Briolf SECTOR A 17183A006000060001HU 17183A006000060000GY Alexandra Navarro Simón 699932279 473863 4666881

N17 Can Cargol XALET Veïnat de la Pocafarina SECTOR B 17183007000110000HJ 17183007000110000GH Regidor cultura 474216 4663744

N18 Can Barnola nou XALET Veïnat de la Pocafarina SECTOR B 001501900DG7600001ZA 17183A0070000700001GU 474550 4663743

N19 Can Quim XALET St Martí de Campmajor SECTOR B 001500200DG76C0001PA 17183A0008000120000GJ Mònica Casals 660589442 473962 4663717

N20 Can Peret Nou XALET St Martí de Campmajor SECTOR B 17183A00800008 Esther López 679537302 474036 4663710

N21 Casa granja Rendiporc 2 XALET Veïnat de Pujarnol SECTOR B 17183A01000036 Jordi Cos 607529838 473736 4660649

N22 Can LLeonart XALET Veinat de la Pocafarina SECTOR B 001001200DG76C 17183A00700053 474283 4663974

N23 Can Bertran

N24 Can Llorenç XALET Veinat de la Pocafarina SECTOR B 17183A00700064 474221 4663969

N25 El Collferrer MASIA Veïnat de Falgons SECTOR B 001200200DG76A0001KH 17183A005000010000GG Joan Nogué Font 610219737 471169 4660648

R01 Can Canal RUÏNA Veïnat de Falgons SECTOR B 17183A005000040000GL 471858 4661856

R03 Cal Gall RUÏNA Veïnat de Falgons SECTOR B Subparcel.la a 17183A010000060000GZ 472384 4661308

R04 Cal Coix RUÏNA St Martí de Campmajor SECTOR A 17183A007000360000GE 474455 4665002

R05 Can Serra RUÏNA Veïnat de Falgons SECTOR B 17183A010000200000GQ Pere Sabater 972572370 473427 4660354

R06 Can Masó RUÏNA Veïnat de Falgons SECTOR B 17183A010000310001HT 17183A010000310000GR David Plantés 471751 4661466

R07 El Corral RUÏNA St Martí de Campmajor SECTOR A 001000500DG76C0001SA 17183A007000370000GS 474170 4664195

R08 Masnou RUÏNA Veïnat de Pujarnol SECTOR B 001501100DG76C0001KA 17183A008000160000GU 474539 4663551

R09 El Godall RUÏNA St Marti de Campmajor SECTOR A 001501800DG76E0001SY 17183A007000250000GM L'Arcada St Miquel de Campmajor 972 58 02 78 /605 793 562 474068 4666123

R10 La Brugada RUÏNA Veïnat de Briolf SECTOR A 17183A001000050000GF Ma Catalina Fàbregas Camps 609333524 472853 4668500

R11 El Pla de la Vinya RUÏNA St Miquel de Campmajor SECTOR A 17183A004000060000GX Càmping La Valll 650 430 764 472365 4665089

R13 Can Garsa RUÏNA St Martí de Campmajor SECTOR A 17183A007000200000GQ Francisco Mata Olano 669184759 474893 4665616

R14 Guixeres RUÏNA Veïnat de Briolf SECTOR A 000501100DG76E0001YY 17183A007000250000GM 474685 4667032

R15 L'Esquerp RUÏNA Veïnat de Briolf SECTOR A 001501600DG76G0001JQ 17183A001000030000GL Jordi Fàbrega 695463097 474315 4668592

R16 Mas Bach o Casa del Bach RUÏNA Veïnat de Briolf SECTOR A 17183A001000050000GF 473097 4669117

R17 Cal Cisteller RUÏNA Veïnat de Briolf SECTOR A 001501700DG76G0001EQ 17183A001000030000GL Jordi Fàbrega 695463097 474443 4668557

R18 La Cadavall RUÏNA Veïnat de Briolf SECTOR A 17183A001000030000GL Alexandra Navarro 699932279 474540 4668467

R19 Les Carreres RUÏNA Veïnat de Ventatjol SECTOR A 002401000DG76G0001HQ 17183A002000070000GQ 473261 4667482

R20 Les Quintanelles RUÏNA Veïnat de Falgons SECTOR B 17183A010000310000GR 471638 4660943

R21 La Maiola RUÏNA St Martí de Campmajor SECTOR A 17183A007000340000GI David Botham +44 7968 063340 475332 4664088

R22 Can Reig RUÏNA St Martí de Campmajor SECTOR A 17183A007000340000GI David Botham +44 7968 063340 475741 4664237

R23 Can Bagot RUÏNA Veïnat de Falgons SECTOR B 17183A010000190000GL 473048 4661015

R24 Can Soler de Ventatjol RUÏNA Veïnat de Ventatjol SECTOR A 17183A003000020000GJ 472162 4666996

ANNEX Ajuntament de St Miquel de Campmajor



TAULA 1 - DUPROCIM ST MIQUEL DE CAMPMAJOR
Elements vulnerables per als riscos INFOCAT, NEUCAT, VENTCAT i SISMICAT

Novembre de 2021

CODI NOM_MASIA TIPOLOGIA VEINAT SECTOR REF_CADAST REF CAD RU CONTACTE TEL CONTAC X_UTM Y_UTM

MASIES, CASES RURALS I RUÏNES

R25 El Casal del Rodorar RUÏNA Veïnat de Pujarnol SECTOR B 17183A009000070000GF   Joan Palmada 672 88 63 87 474405 4661513

R26 El Casot RUÏNA Veïnat de Briolf SECTOR A 17183A006000030000GW 474667 4667925

R27 Can Cebrià RUÏNA St Martí de Campmajor SECTOR A 17183A007000320000GD 474721 4664326

R28 Can Serra 2 RUÏNA Sant Martí de Campmajor SECTOR A 17183A007000370000GS Josep Fort 629309010 475121 4664971

R29 Can Marqués RUÏNA Sant Martí de Campmajor SECTOR A 17183A007000340000GI 475343 4664664

R30 Can Barceló RUÏNA Veïnat de Pujarnol SECTOR B 17183A008000160000GU 475141 4662912

R31 Cal Rei RUÏNA Sant Martí de Campmajor SECTOR A 17183A007000200000GQ Lluís Isbert 609320430 474820 4665354

R32 La Barraca de Briolf RUÏNA Veïnat de Briolf SECTOR A 17183A001000020000GP 474871 4669070

R33 Cadevall de Can Oliveres RUÏNA St Martí de Campmajor SECTOR A 17183A006000060000GY Alexandra Navarro 699932279 473854 4667081

R34 El Casal de Can Plana RUÏNA Veïnat de Falgons SECTOR B 17183A005000310000GB 472473 4662499

R35 El Corral de Can Plantés RUÏNA Veïnat de Falgons SECTOR B 17183A010000310000GR David Plantés 637840125 471899 4660358

R36 Mas les Cases RUÏNA St Martí de Campmajor SECTOR A 17183A007000220000GL Francisco Mata Olano 669184759 473991 4665406

R37 Les Comaleres RUÏNA Veinat de Falgons SECTOR B 17183A005000500000GX Fran Sanchez 621 22 47 57 471968 4662833
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MARCA OFICIAL CODI REGA NOM ADREÇA SECTOR COOR X COOR Y CAP CRIA

7130BA ES171740036548 Can Rovira Can Rovira s/n SECTOR A 473459 4665130 Èquids

7130BQ ES171740036560 Can Jofre Can Jofre SECTOR A 473240 4668522 Èquids

7130AA ES171740036536 Mas les Cases MAS LAS CASAS SECTOR A 474055 4665506 Èquids

7130AC ES171740007452 El Crous EL CROUS SECTOR A 472679 4666543 Boví

7130AH ES171740036539 Sant Martí Mas Guerra s/n SECTOR A 474110 4664449 Abelles

7130CX ES171740025501 L'eugassada de Haflingers CADEVALL D'OLIVERES SECTOR A 474301 4667024 Èquids

7130DC ES171740031683 Antón Camprubí CAN GUERRA SECTOR A 474256 4664428 Abelles

7130AJ ES171740036540 La Camaseca Can Bruguer SECTOR B 471959 4661452 Abelles

7130AP ES171740036542 Laura Arabians Can Pons / Falgons SECTOR B 471997 4661820 Èquids

7130BD ES171740036555 Cal Sabater Cal Sabater SECTOR B 472107 4662030 Èquids

7130AE ES171740025493 Explotació avícola Falgons CAMI RURAL / AFORES S/N SECTOR B 471813 4661672 Gallines i pollastres

7130AF ES171740007453 Mas Brugada MAS BRUGADA SECTOR B 473807 4663395 Boví

7130AG ES171740036538 Rodorar Sant Miquel de Campmajor SECTOR B 473970 4661654 Èquids

7130AI ES171740007454 Can Carreras CAN CARRERAS SECTOR B 474007 4662295 Porcí

7130AK ES171740025494 Mas les Peces MAS LES PECES SECTOR B 473700 4660611 Porcí

7130AL ES171740025495 Mas Colomé MAS COLOME SECTOR B 473283 4663989 Porcí

7130AN ES171740007455 La Coromina LA COROMINA SECTOR B 473770 4662973 Boví

7130AQ ES171740036543 Can Petit Carrera CAN PETIT CARRERA SECTOR B 474042 4662234 Boví

7130AR ES171740036544 La Roureda de Falgons LA ROUREDA DE FALGONS SECTOR B 473208 4662477 Èquids

7130AU ES171740007459 Mas Plana MAS PLANA / FALGONS SECTOR B 472557 4662286 Porcí

7130BG ES171740007462 Can Talaia CAN TALAIA SECTOR B 473485 4661015 Boví

7130BM ES171740007464 La Coma LA COMA SECTOR B 472786 4660598 Èquids

7130BN ES171740007465 Can Cargol CAN CARGOL SECTOR B 473057 4661795 Boví

7130BT ES171740007466 Can Plantés CAN PLANTES DE FALGONS SECTOR B 471644 4661373 Gallines i pollastres

7130CJ ES171740007469 Can Planaferrana CAN PLANAFERRANA SECTOR B 473262 4663346 Boví

7130CU ES171740025499 Ramón Benet RAMON BENET SECTOR B 474860 4663797 Porcí

7130DG ES171740036534 Ramón Plana Brosa CAN SAGNARI SECTOR B 473991 4660631 Èquids

EXPLOTACIONS DARPA

ANNEX Ajuntament de St Miquel de Campmajor



TAULA 3 - DUPROCIM ST MIQUEL DE CAMPMAJOR
Elements vulnerables per als riscos INFOCAT, NEUCAT, VENTCAT i SISMICAT

Novembre de 2021

NOM TIPUS COOR X COOR Y SECTOR TELÈFON

Càmping La Vall de Campmajor Càmping 473426 4664979 SECTOR A 650430764

Campament juvenil l'Arcada Càmping 473977 4666127 SECTOR A 972580278

Casa de colònies El Xalió Casa de colònies 471813 4664950 SECTOR A 938468101

St Miquel Església 473500 4664932 SECTOR A

Sta Quitèria/St Martí de CampmajorEsglésia 474295 4664434 SECTOR A

St Esteve de Briolf Ermita 474326 4668602 SECTOR A

Sta Maria de Loreto Ermita 473763 4667927 SECTOR A

Cementiri de St Feliu de VentatjolCementiri 472444 4667061 SECTOR A

Pont de Guixeres / Pont de la CasetaPatrimoni 474122 4666671 SECTOR A

Torre de Briolf Patrimoni 474321 4668598 SECTOR A

Torre de Ginestar Patrimoni 475571 4664542 SECTOR A

Pont de Can Prat Patrimoni 473489 4665223 SECTOR A

Cementiri de St Miquel de CampmajorCementiri 473511 4664953 SECTOR A

La Torre de Can Ginestar Patrimoni 475573 4664562 SECTOR A

Pont de Can Prat Patrimoni 473495 4665227 SECTOR A

Pont de Guixeres/Pont de la CasetaPatrimoni 474187 4666635 SECTOR A

Ajuntament de St Miquel de CampmajorAjuntament 473900 4663818 SECTOR B 972574626

Camp de futbol de St Miquel de CampmjaorEsportiu 473936 4663891 SECTOR B

Pista bàsquet St Miquel de CampmajorEsportiu 473877 4663817 SECTOR B

L'Hostal Restaurant 473868 4663888 SECTOR B 972570712

Cal Ferrer Restaurant 474408 4663735 SECTOR B 972571581

El Casal de St Miquel de CampmajorCasa de colònies 474246 4664007 SECTOR B 692957067

Mas Ferriol Centre sòcio-sanitari 472014 4662613 SECTOR B 872213970

Fangaventura Esportiu 474129 4662121 SECTOR B 667433833

St Vicenç de Falgons Església 471964 4661889 SECTOR B

St Nicolau Ermita 473846 4659471 SECTOR B

St Natzari Ermita 473958 4660668 SECTOR B

Local social - El Sindicat Centre Cívic 473867 4663851 SECTOR B

Casal de la gent gran Centre Cívic 473912 4663792 SECTOR B

Font dels Casos Patrimoni 471848 4661937 SECTOR B

Cementiri de St Vicenç de FalgonsCementiri 471975 4661918 SECTOR B

ALTRES ELEMENTS VULNERABLES

ANNEX Ajuntament de St Miquel de Campmajor
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