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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 Matadepera és una població afectada per diferents riscos definits com riscos
especials segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya 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:
Normativa autonòmica:













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/115/2017, d'1 d'agost, 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 (VENCAT).
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Disposicions bàsiques
El municipi de Matadepera ha dictat les següents disposicions legals en matèria de protecció civil:






Pla d’Actuació Municipal corresponent al risc d’incendis forestals (INFOCAT), homologat per
la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 16/02/2006.
Pla d’Actuació Municipal corresponent al risc d’inundacions (INUNCAT), homologat per la
Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 16/02/2006.
Pla d’Actuació Municipal corresponent al risc de nevades (NEUCAT), homologat per la
Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 16/02/2006.
Pla de prevenció d'incendis forestals homologat el dia 01/01/2011.
ADF Matadepera creada el 27/07/1987 i formada pel municipi de Matadepera.

Disposicions a emetre en situació d’emergència
L’annex I d’aquest manual inclou els models de disposicions següents:
 Notificació d’activació i desactivació del Pla de protecció civil municipal (punts 1 i 2
de l’annex I)
 Ban amb una ordre d’evacuació o de confinament (punt 3 de l’annex I)
 Comunicat d’informació a la població de la situació (al punt 4 de l’annex I, avís
d’evacuació o confinament).
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1.2 DADES GENERALS DEL MUNICIPI
1.2.1 IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI
Matadepera
Vallès Occidental
Barcelona
25,4 km2
9.186 hab
361,65 (hab./km2)

Nom del municipi
Comarca
Província
Superfície
Població
Densitat de població

*Font: http://www.idescat.net (15.01.2018)

1.2.2 SITUACIÓ GEOGRÀFICA
El municipi de Matadepera es troba a la comarca del Vallès Occidental. Es tracta d’un dels
municipis més al nord de la comarca, és situat a 423 m sobre nivell del mar amb les coordenades
geogràfiques UTM següents:
X

418.907

Y

4.606.055

*Font: http://www.idescat.net (15.01.2018)

Limita amb els municipis de:
Nom de municipi

Situació (NSEO)

Telèfon Ajuntament

Telèfon Policia local

Castellar del Vallès
Mura
Sant Llorenç Savall
Terrassa

Est
Nord-Oest
Nord-Est
Sud i Oest

937 144 040
938 317 226
937 140 018
937 397 000

937 144 830
088
088
900 770 092

Superfície
2

El terme municipal de Matadepera ocupa una superfície de 25,4 km i està situat a la comarca del
Vallès Occidental a la província de Barcelona.
2

Superfície total*
Superfície urbana
Superfície forestal
Superfície agrícola

25,2 km
6,50 km²
18,20 km²
0,50 km²
*Font: http://www.idescat.net (15.01.2018)

1.2.3 DADES DE POBLACIÓ
9.186 hab.
361,65 (hab./km2)

Població 2017*
Densitat de població

*Font: http://www.idescat.net (15.01.2018)

Al municipi de Matadepera no hi ha població estacional.
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Al municipi de Matadepera hi ha diferents urbanitzacions contigües a la trama urbana:
Nombre d’habitants

Nom del nucli
Els Rourets
Les Pedritxes
Cavall Bernat
Can Robert
El Pla de Sant Llorenç
Can Prat
Can Torrella
Barri Sant Llorenç
Can Candi
Verge de Montserrat
Can Solà del Racó
Sant Llorenç dels Pins
Can Duran
La Muntanyeta
La Plana
Casc Antic
Can Vinyes
Mas Sot
Drac Park
Total

Nombre d’habitatges

126
942
952
168
977
339
41
139
89
278
719
267
72
112
281
2161
224
682
722
9.291

2.729

*Font: Ajuntament de Matadepera

Per aconseguir les dades de població s'han fet servir bases de dades diferents a cada taula
Remarcar que al document 7 s'adjunta la cartografia de cadascuna de les urbanitzacions.

1.2.4 INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ
1.2.4.1

X ARXA VIÀRIA

Carretera/ autopista

Titularitat

BV-1221

Diputació de
Barcelona
Diputació de
Barcelona
Diputació de
Barcelona

BV-1248
BV-1275

Punts quilomètrics
(origen - destí)
3,5 km
10,3 km

- Pont de la Riba

7,5 km

8 km

-

0 km

1 km

-Pont de la carretera
de Terrassa
- Pont peatonal del
carrer Josep Porcar

La relació de camins primaris, secundaris i terciaris figura a l'apartat 2.2.2.1
1.2.4.2

X ARXA FERROVIÀRIA

El municipi de Matadepera no té cap línia ferroviària.
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ALTRES

Línea

Recorregut

Empresa

M8A

Matadepera-Terrassa

TGO

M8D

Llançadora Matadepera - Terrassa FGC
Nacions Unides - RENFE

TGO

B3

Sabadell - Matadepera

Moventis

1.2.5 SERVEIS BÀSICS
1.2.5.1

X ARXA DE GAS

Línia de gasificació

Dependència
(companyia)

Xarxa de distribució de gas natural

Gas Natural

Xarxa és soterrada

Tensió

Companyia

1.2.5.2

Característiques del transport

X ARXA ELÈCTRICA

Línia elèctrica /
Estacions transformadores
Línies d’Alta
Línies de Mitja
Línies de Baixa Tensió

Torre de
telecomunicacions

400kV (PIERA-VIC)

REE
ENDESA
ENDESA

Afecta la massa
forestal?
Si
Si
Si

Companyia

Coordenades UTM

Característiques

Can Prat, Cercle de
Calderols.

Vodafone
DGTComunicacions
Aj. de
Matadepera

ETRS 89 UTM:
X418264; Y4606935

Telefonia mòbil.
TDT i ràdio (emissió des de
Collserola)
Wifi municipal

c/ St Isidre, 2

Orange/Vodafone

ETRS 89 UTM:
X418813; Y4605678

Telefonia mòbil

Telefónica
España

ETRS 89 X418853;
Y4605445

c/ Castellassa
c. Montseny

1.2.5.3

X ARXA D' AIGUA POTABLE
Companyia
Aigües de Matadepera S.A.

11

Llicències suspeses
Telefonia mòbil

Matadepera
DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL (DUPROCIM)

Data: Maig 2018
Revisió: 0

1.2.6 CLIMATOLOGIA
1.2.6.1

ESTACIONS METEOROLÒGIQUES O PLUVIOMÈTRIQUES DINS DEL MUNICIPI

Estacions meteorològiques o pluviomètriques dins del municipi
Localització
Matadepera

Imatge

Característiques

Localització:
Estació de
recollida de dades
automàtica que
està situada al
Casal de Cultura
de Matadepera, al
carrer Pere
Aldavert, 4.

Estació meteorològica municipal.
Dades a temps real a la pàgina web :
http://www.matadepera.cat/meteo.php

ESTACIONS METEOROLÒGIQUES O PLUVIOMÈTRIQUES A L’ENTORN DEL MUNICIPI

1.2.6.2

A l'entorn més proper del municipi s’ubiquen les següents estacions meteorològiques:
Localització
Sant
Savall

Imatge

Característiques

Llorenç

Latitud: 41,68129
Longitud: 2,02647

Sabadell Agrari [XF]

Parc

Latitud: 41,56568
Longitud: 2,06952
Estacions de la xarxa XEMEC. Dades a
temps real a la pàgina web:
http://www.meteocat.net/marcs/marc_temps.html

Rellinars
Latitud: 41,63286
Longitud: 1,91718

Vacarisses [D2]

Latitud: 41,59252
Longitud: 1,91500
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ALTRES CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES DEL MUNICIPI

A continuació s'adjunta el resum de dades meteorològiques de l'any 2017 al municipi de
Matadepera:
Temperatura*
Temperatura mitjana anual:
Temperatura màxima mitjana mensual:
Temperatura mínima mitjana mensual:

15,4ºC
37,8ºC
-2,8ºC

Precipitació*
Precipitació anual total:
Humitat mitjana anual:
Humitat màxima anual:
Humitat mínima anual:

326,0 mm
66%
98%
7%

Vent*
Velocitat mitjana del vent anual
Velocitat màxima del vent anual
Direcció dominant dels vents

5 km/h
74 km/h
Oest-Sud-Oest

* Dades extretes del: http://www.matadepera.cat/meteo.php

1.2.7 OROGRAFIA I HIDROLOGIA
1.2.7.1

ALTITUD

Altitud màxima (respecte al mar)
Altitud mínima (respecte al mar)
Altitud del nucli urbà (respecte al mar)

1.103 m
395 m
420 m

El municipi de Matadepera es troba a una altitud compresa entre els 395 metres sobre el nivell del
mar a la part de Can Vinyers fins els 1.103 metres en el cim de la Mola de Sant Llorenç del Munt.
El nucli urbà, però, se situa a una cota de 420 metres d'altitud.
1.2.7.2

HIDROLOGIA

Els cursos fluvials que es localitzen en els límits municipals de Matadepera formen part de la
conca del riu Ripoll, inscrits en la xarxa fluvial del riu Llobregat i considerats en la conca
hidrològica interna del vessant oriental.
La xarxa hidrogràfica presenta un drenatge de forma dendrítica amb la riera de les Arenes com a
curs principal i organitzador de la conca. Aquesta riera, a la vegada, marca l’eix longitudinal del
municipi i és a partir de la qual s’ha anat configurant la morfologia del poble. Ni la riera de les
Arenes ni els torrents que la nodreixen presenten un curs d’aigua permanent.
Tipologia
Rius
Rieres

Nominació
Riera de les Arenes

Descripció
Aquesta riera discorre pel Vallès Occidental al llarg de 15
quilòmetres. Travessa per complet el municipi de
Matadepera de nord a sud. A l'altura de la urbanització de
les Pedritxes rep l'aigua provinent del torrent de la Font de
la Riba. Normalment el cabal és gairebé inapreciable,
alternant períodes en què es troba completament seca.
Gràcies a les obres de canalització que s'hi van realitzar es
va minimitzar el risc de danys materials i humans durant les
crescudes pròpies d'episodis de pluges fortes.
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Tipologia
Torrents de la
Conca del
Llobregat

Nominació
Torrent de les Pedritxes

Torrent de Can Roure

Torrent de la Font de la
Riba
Torrent de l’Escaiola

Torrent de la Mamella

Torrent Roig

Torrent del Collet Estret

Torrent dels Ponts

Torrent de les Planes o
dels Obaguets

Canal del Forn del Cargol

Torrent de la Quintana de
Can Pèlecs

Torrent de Can Garrigosa
Torrents de la
Conca del
Llobregat

Data: Maig 2018
Revisió: 0

Descripció
Aquest torrent situat a la zona sud-oest del municipi
transcorre durant uns centenars de metres paral·lel als
carrer de Bell Camp i el carrer de les Pedritxes fins a acabar
desembocant a la Riera de les Arenes.
Té el seu inici en el límit municipal amb Terrassa, prop del
Collet de Can Roure i finalitza a la Font de Can Roure uns
dos-cents metres més avall.
És afluent del Torrent de les Pedritxes.
Es situa en la zona oest del municipi, proper al límit amb
Terrassa. L'aigua recollida per aquest torrent serà
transportada durant 1,3 km fins a la Riera de les Arenes,
després d'haver passat per sota del Pont de la Riba.
Situat a la zona oest del municipi, pròxim al límit municipal
amb Terrassa. El seu origen es troba en els barrancs de la
Punta dels Caus Cremats, i després de creuar el Pla de
l'Escaiola, acaba anant a morir també a la Riera de les
Arenes. La seva longitud es troba al voltant d'un quilòmetre.
Es localitza a l'oest del municipi, en el límit municipal.
Aquest torrent en el seu inici s'alimenta de dos subconques
ubicades a cavall entre el Puig Codina i la Punta dels Caus
Cremats. S'estén durant poc més de 800 metres i abans de
desembocar a la Riera de les Arenes, rebrà també l'aigua
captada en altres petites conques.
Comença a captar aigua en el punt més alt de la Roca del
Corb, al nord-oest del municipi, en la zona limítrofa amb
Terrassa. Finalitza el curs en una zona amb edificacions
propera a la carretera BV-1221, després de prop d'1 km
recorregut.
Aquest torrent inicia la captació d'aigües dins del municipi
de Terrassa, en el Collet Estret, i desemboca a la Riera de
les Arenes en la zona nord-oest de Matadepera. Té una
longitud d' aproximadament 1,2 km.
S'inicia dins del límit municipal de Terrassa i acaba
desembocant en la zona nord-oest del municipi de
Matadepera a la Riera de les Arenes. Té una longitud
propera al quilòmetre. Durant el seu recorregut, l'aigua
captada per aquest torrent discorre a través d'un pas inferior
de la carretera BV-1221.
Es tracta d'un dels torrents de major longitud que discorre
íntegrament dins del municipi de Matadepera durant 1,7 km.
Al seu pas, capta l'aigua de diversos subconques ubicades
al nord-oest del municipi, en la zona que limita amb el terme
municipal de Mura.
Discorre dins del municipi de Matadepera durant 1,8 Km,
des del Bassal del Morral de can Bofí fins a abocar les
seves aigües a la Riera de les Arenes.
S'obra pas just a les immediacions dels Plans de Can Bofí.
Discorre metres més avall paral·lelament als Camps de Can
Pèlecs recollint les aigües del Canal de la Pedrera fins a
abocar les seves aigües a la Riera de les Arenes. Aquest
torrent s'ubica en la zona nord del municipi i està orientat
d'est a oest, amb la qual cosa aporta aigua a la citada Riera
per la banda dreta d'aquesta.
Aquest torrent sinuós s'ubica també a la banda dreta de la
Riera de les Arenes, on hi abocarà les seves aigües
recollides al llarg d'1,8 km. S'inicia en la confluència entre el
Canal de l'Abella i el Canal de Malpàs. Voreja els Plans de
Can Garrigosa, i en la seva part baixa discorre paral·lel al
camí homònim.
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Tipologia

Nominació
Torrent de la Querosa

Torrent del Rajant

Torrent de la Font de
Querol

Torrent de la
Conca del Besòs

Torrent de la Betzuca

Torrent de Matalonga
Torrent del Corraló
Riera del Dalmau

Data: Maig 2018
Revisió: 0

Descripció
Situat en la mateixa zona del municipi que els torrents
immediatament anteriors, al llarg d'uns 800 metres
aconsegueix captar les aportacions de diverses
subconques. Es troba ja proper a les zones urbanitzades del
municipi, essent paral·lel en bona part del recorregut al
carrer Boixaderas. En la capçalera del torrent, un camí de
terra el creua perpendicularment fins a unir al carrer
pavimentat citat anteriorment. Destaca per l'existència d'una
frondosa vegetació al llarg de tota la seva longitud que
contribueix a la fixació del sòl.
El seu inici es troba amb posterioritat al Salt del Rajant, i
travessarà tota la zona urbanitzada i no densament poblada
de Cavall Bernat. Té una longitud que s'aproxima als 1,7 km
i recull les aigües dels Canals de Can Pobla i de la Noguera,
finalitza a la Riera de les Arenes on hi fa cap per la seva
dreta. En el seu tram final, l'Avinguda Marcet creua
superiorment el torrent.
S'origina en la zona urbanitzada de Cavall Bernat,
concretament en la intersecció del Passeig del Munt amb el
carrer de la Font de Querol. En els 2 km de longitud que
recorre, hi ha un tram que ho fa canalitzat per sota una zona
d'instal·lacions esportives entre el carrer de la Cova del
Drac i el carrer de la Castellassa. En tot el seu camí, hi ha la
presència de massa forestal abundant, fins a la seva
arribada a la Riera de les Arenes, on hi aboca les aigües
que duu.
Aquest torrent la longitud del qual es xifra en 12 km neix en
el límit municipal entre Matadepera i Terrassa. Es
perllongarà fins al terme de Sant Quirze del Vallès. En la
seva part més altra rebrà l'aigua provinent de dos torrents
originats en zones urbanes de Matadepera, el Torrent de
Can Solà i el Torrent del Salt. Recull aigües de diversos
Torrents.
Diversos canals que acaben formant aquest torrent fora del
municipi.
Al sud est del municipi.
Riera ubicada al Nord-Est del municipi.

Al municipi de Matadepera no s'ubiquen canals, llacs, embassaments ni passos soterranis.
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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’alcaldessa, 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.
1.3.1.1

COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL

El municipi no disposa de comissió municipal de Protecció Civil.
L’organigrama municipal en emergències segueix el següent patró:

Centre
Receptor
d’Alarmes
(CRA)

Alcaldessa

COMITÈ
D'EMERGÈNCIES

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
de Seguretat
hidràulica

Grup Local
d’Intervenció

Grup Local Logístic i
d’Acollida

Grup Local
d’Ordre i Avisos a
la població

Grup Local de
Seguretat hidràulica

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.
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Comitè d'emergències:




Alcaldessa
Consell Assessor
Gabinet d’informació municipal

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent:
Alcaldessa
L’alcaldessa del municipi és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal, i per tant el director del
Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l’emergència. Pot delegar les funcions
de direcció del Pla al/a la tinent/a d’alcalde (o a altres regidors/es, si en manquen).
L’alcaldessa és el responsable màxim de l’elaboració, la implantació i l’execució del Pla de
protecció civil municipal.
Consell Assessor
El Consell Assessor té per funcions:
- Assessorar el director del pla, l’alcaldessa.
- Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les
instruccions de l’alcaldessa 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 Logístic i d’Acollida
El / La cap del Grup Local de Seguretat Hidràulica
El / La coordinador municipal de l’emergència
El / La cap del Grup Local d’Intervenció
Altres en funció del risc a criteri del director del Pla, en general tots els regidors i/o
tècnics implicats en la resolució de l’emergència

Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població
Les funcions d’avisos són:
-

Avisar a la població afectada que estigui en les zones de risc de l’emergència i
especialment als elements vulnerables.
Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població.

Les funcions d’ordre són:
-

Coordinar i executar les tasques d’allunyament, evacuació o confinament de la
població i dels elements vulnerables.
Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc.
Controlar els accessos a la zona de risc.
Realitzar la vigilància viària a la zona d’emergència, efectuant el control del trànsit
d’accés dels components dels grups d’emergència.
Guiar els actuants cap al Centre de Comandament Avançat (CCA) i a l’Àrea
sanitària.
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Grup Local d’Intervenció
Les seves funcions són:
-

Assessorar tècnicament als diferents cossos d’emergència sobre l’actuació en front
de l’emergència.
Donar recolzament a les tasques necessàries per a prevenir i controlar les
emergències.
Donar recolzament a les tasques de rescat i salvament de persones i béns.
Informar el coordinador del CCA i atendre les seves instruccions.

Grup Local Sanitari
Atès que no es disposa de personal mèdic per a realitzar les funcions de primers auxilis, no es
constitueix aquest grup.
Grup Local Logístic i d’Acollida
Les seves funcions són:
-

Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals.
Preparar els centres d’acollida i gestionar-los per tal que es pugui acollir a la
població.
Donar allotjament, proveïment d’aliments, control i serveis socials a les persones
afectades.
Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin.
Rebre el voluntariat.

Coordinador municipal de l’emergència
És la figura que fa de vincle entre l’alcaldessa i els diferents grups d’emergència, essent el màxim
responsable del Consell Assessor. És el responsable de comunicar-se amb els diferents grups
d’emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst, a més de suplir a l’alcaldessa
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’alcaldessa.
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.
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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

Grup Local de Seguretat hidràulica
Les funcions del Grup Local de Seguretat hidràulica són:
-

Planificar, dirigir i coordinar les actuacions pròpies del Grup, d’acord amb els criteris
establerts pel Comitè d’Emergència i el Director del Pla.
Estar en contacte amb els responsables de l’ACA per valorar el comportament de
les infraestructures a les rieres.
Informar i assessorar a temps real al responsable municipal de l’emergència
directament o a través del coordinador municipal de l’emergència.
Coordinar les seves actuacions amb els altres grups locals d’actuació a través del
CECOPAL.
Estar en contacte permanent amb el Cap del Grup especial de Risc del Pla
INUNCAT.
Fer el seguiment de l’evolució de la situació meteorològica i de les prediccions més
immediates
Fer el seguiment en temps real, juntament amb el Grup Local d’Ordre, del
creixement de les rieres i torrents.
Avaluar la informació i establir les possibles conseqüències en quant a la
vulnerabilitat de les infraestructures.
Donar suport a l’ACA i al Grup Especial de Risc de l’INUNCAT

A continuació s'adjunta la composició de l'organització en cas d'emergència:
Núm. fitxa
d’actuació

Càrrec operatiu

Càrrec habitual

Centre Receptor d’Alarmes

Policia local

Directora del pla municipal

Alcaldessa

Substituta de la Directora del
Pla
Coordinador Municipal de
l’emergència
Substituta del Coordinador
Municipal de l'emergència
Cap del Grup Local d’Ordre i
avisos a la població
Substitut 1 del Cap del Grup
d'Ordre i avisos a la població
Substitut 2 del Cap del Grup
d'Ordre i avisos a la població
Cap del grup local logístic i
d’acollida
Substituta del Cap del grup
local logístic i d’acollida
Cap del subgrup local de
logística
Cap del subgrup local
d’acollida
Cap del Gabinet
d’Informació

1a Tinent d’alcalde. Governació, Participació/ Atenció
ciutadana
Regidor de Medi Ambient i Protecció Civil, Salut Pública i
Joventut
Tècnica de Protecció Civil

1

1a Tinent d’alcalde. Governació, Participació/ Atenció
ciutadana
Cap de la Policia

2
3
4

Caporal de la Policia
Regidor. Habitatge i Serveis
3a Tinent d’Alcalde. Benestar Social, Ensenyament i Festes
Cap dels Serveis municipals

5

Cap dels Serveis socials
2nt Tinent d'Alcalde. Comunicació i Esports
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Núm. fitxa
d’actuació

Càrrec operatiu

Càrrec habitual

Substitut del cap de Gabinet
d'Informació
Cap del grup local
d’intervenció
Substitut del grup local
d’intervenció
Representant municipal al
CECAT
Substitut del representant
municipal al CECAT
Cap del grup local de
Seguretat hidràulica
Substitut del grup local de
seguretat hidràulica

Cap de Premsa de l’Ajuntament
Cap de l'Agrupació de Defensa Forestal
Cap del Grup Operatiu de l'Agrupació de Defensa Forestal
4r tinent d’Alcalde. Economia i Hisenda. Noves tecnologies
Regidora de Cultura i Promoció Econòmica

8

Regidor d’Obres i Urbanisme
Tècnic d’Obres, Serveis i Medi Ambient

1.3.2 CENTRES DE COORDINACIÓ
Centre de Recepció d'Alarmes (CRA)
Lloc
Adreça
Telèfon
Fax
Correu electrònic
Altres comunicacions
Protocols, fitxes d’actuació, etc.

Policia Local

Xarxa de transmissions pròpia
Telèfons línies directes i Telèfons mòbils
Personal les 24 hores
Fitxa d’actuació núm. 1
Directori telefònic

Remarcar que el CRA està operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l’any.
Funcions:







7

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

Centre de Coordinació Municipal (CECOPAL)
Lloc
Adreça
Telèfon
Fax
Correu electrònic
Altres comunicacions
Protocols, fitxes d’actuació, etc.

Ajuntament de Matadepera

Telefonia mòbil
Fitxa d’actuació núm. 1
Directori telefònic
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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).
 Notificar als grups operatius i al CECAT l'activació i la desactivació del Pla de protecció
civil municipal i rebre d’aquest centre i transmetre, segons els protocols, la informació
relativa a activació, evolució i desactivació del Pla de la Generalitat.
 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

IMPLANTACIÓ DEL PLA

1.4.1.1

RESPONSABLE

Titular
Substituta 1
Substitut 2

Alcaldessa
1a Tinent d’alcalde
2n Tinent d’alcalde

1.4.1.2

PROGRAMA DE FORMACIÓ DELS ACTUANTS

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

Primer
trimestre a
partir de la
tramitació
del pla

Tipus de formació

Risc/os

Adreçat a

Sessions informatives

Territorials

Organigrama municipal de
l’emergència





Generalitats del pla.
Risc al municipi.
Manual d’actuació.

Reunió de coordinació i exercici pràctic

Incendis
forestals

Repàs del manual d’actuació.
Supòsits pràctics d’emergència.
Sessions informatives

Inundacions




Segon
trimestre a
partir de la
tramitació
del pla





Nevades

Generalitats del pla.
Risc al municipi.
Manual d’actuació.

Sismes
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Tipus de formació

Risc/os

Reunió de coordinació i exercici pràctic

Vent




1.4.1.3

Data: Maig 2018
Revisió: 0

Adreçat a

Repàs del manual d’actuació.
Supòsits pràctics d’emergència.

INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ

Programa d’accions inicials:
Campanya

Tipus de risc

Tipus

Data

Anual

Territorials
Incendis forestals
Inundacions
Nevades
Sismes
Vent

Presentació institucional del pla, un cop aprovat.

Primer
semestre a
partir de la
tramitació del
pla

Ban informatiu presentació.
Revista i Web municipal

Notícia de l’homologació.

Resum del pla

Consells d’autoprotecció.
Xerrada associacions de veïns i elements
vulnerables principals

Remarcar que per cadascun dels riscos especials, el municipi realitzarà
informativa a la població abans de l'inici de l'època de perill.

una campanya

Determinació de les campanyes informatives
Risc

Campanya

Incendis
forestals

Per aquest risc cal destacar les campanyes de risc d’incendi forestal que realitza prèviament
a l’època estival la Direcció General de Protecció Civil conjuntament amb la Direcció
General de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments – Bombers de la Generalitat de
Catalunya i la Direcció General del Medi Natural – Cos d’Agents Rurals, així com Mossos
d’Esquadra i el Servei d’Emergències Mèdiques – SEM.
En aquestes campanyes es reforça la necessitat d’una actuació preventiva del ciutadà, tot
evitant encendre foc, fer barbacoes, llençar burilles i fer servir focs d’artifici a les zones
forestals. També es recorden les actuacions preventives per a urbanitzacions i conductors.
Segons el Decret 64/1995 de 7 de març, genèricament, hi ha dos períodes diferents de
perill:
- Període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març: Època de perill mitjà d'incendi.
- Període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre: Època de perill alt d’incendi.
Tot i així, en funció de les condicions meteorològiques reals aquests períodes poden ser
variats anualment.

Inundacions

Nevades
Sismes
Vent

El pla d’emergència de protecció civil per inundacions (INUNCAT) estableix que la
“Campanya de prevenció d’inundacions” sigui de l‘1 de setembre al 30 de novembre ja que
és en aquesta època quan es produeixen les inundacions més importants: tot i que és
possible que es puguin produir inundacions durant tot l’any.
Època d’alt / de molt alt risc de nevades del mes de novembre al mes de març.
L’època de risc sísmic és tot l’any.
Època d’alt / de molt alt risc de nevades del mes de novembre al mes de març.
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Remarcar que el municipi col·laborarà amb la Campanya que fa anualment la Generalitat sobre
les mesures d’autoprotecció i informarà a la població a través dels mitjans següents:
-

Butlletí local La Gaseta, publicació mensual
Diaris comarcals
Tríptics
Informació a la web i xarxes socials de l’Ajuntament

Pel que fa a les campanyes i sessions informatives que es duran a terme per cada risc, veure
programa d’implantació i manteniment.
1.4.1.4

IMPLANTACIÓ DELS RECURSOS TÈCNICS

El municipi implantarà els recursos següents:
Recurs

Emplaçament

Material de la brigada d’obres municipal – Policia
Local

Magatzem municipal

Material ubicat al CECOPAL per la gestió de
l'emergència

CECOPAL

El responsable del destí al qual vagi cada recurs serà també responsable que se’n faci el
manteniment adequat i que sigui en un lloc accessible i operatiu en cas d’emergència.

1.4.2 MANTENIMENT DEL PLA
1.4.2.1

RESPONSABLES

Els responsables del manteniment del Pla a nivell municipal són:
Titular
Substituta 1
Substitut 2

1.4.2.2
1.4.2.2.1

Alcaldessa
1a Tinent d’alcalde
2n Tinent d’alcalde

ACTUALITZACIONS I REVISIONS DEL DUPROCIM
Procediment






Els canvis menors en infraestructures, activitats econòmiques i serveis bàsics del municipi.
Les dades de població.
Els canvis menors en l’anàlisi de risc.
La posada al dia del nom dels càrrecs que figuren en el Pla, les seves responsabilitats i les
funcions que tenen assignades
 Els titulars de les funcions o la reestructuració en el repartiment de les responsabilitats.
 Ubicació dels centres operatius del Pla municipal: Centre Receptor d’Alarmes o CECOPAL.
 La modificació de les fitxes d’actuació, si es creu necessari.
Després de les eleccions municipals s’han d’analitzar els documents per si fos necessari
actualitzar-lo de nou.
En cas que es publiqui una nova normativa o disposició legal que afecti d’alguna manera el Pla de
protecció civil municipal, aquest s'haurà de revisar.
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S’han de plantejar revisions en l’anàlisi de risc





Quan hi hagin variacions importants algun dels riscos del pla.
Quan es produeixi una variació important del risc en origen o de la ubicació dels elements
vulnerables.
Quan es produeixin altres variacions importants de l’organització municipal.
Al cap de quatre anys.

Un cop actualitzada la informació o revisat el Pla:
 Pel que fa a les actualitzacions dels plans, una vegada aprovades per la corporació municipal
respectiva, és suficient una comunicació a la direcció general competent en matèria de
protecció civil dels canvis efectuats en el Document únic de protecció civil municipal, en la part
que s’hagi hagut d’adaptar a les noves circumstàncies. Des d’aquesta unitat directiva es
trametrà el Document modificat a la secretaria de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
perquè en doni compte a la Comissió en la següent sessió d’aquest òrgan que tingui lloc.
 La revisió dels plans inclosos en el Document únic de protecció civil municipal s’ha d’aprovar i
homologar, conjuntament, amb el mateix procediment de l’aprovació i l’homologació inicials,
adjuntant un escrit de descripció de les actuacions d’implantació i manteniment dels plans
realitzades en els últims quatre anys.
1.4.2.3

T ERMINIS

El DUPROCIM s’ha d’actualitzar anualment o bé quan es produeixi un canvi que faci que s’hagi
d’actualitzar. Alhora aquest s’ha de revisar cada quatre anys o bé quan hi hagi una modificació
substancial.
INFOCAT
Data de l’última actualització: Febrer 2006
Data de l’última revisió: Febrer 2006
Data d’homologació: 16/02/2006

Data de la propera actualització: *
Data de la propera revisió: *
Data d’homologació de l’última revisió: 16/02/2006

INUNCAT
Data de l’última actualització: Febrer 2006
Data de l’última revisió: Febrer 2006
Data d’homologació: 16/02/2006

Data de la propera actualització: *
Data de la propera revisió: *
Data d’homologació de l’última revisió: 16/02/2006

NEUCAT
Data de l’última actualització: Febrer 2006
Data de l’última revisió: Febrer 2006
Data d’homologació: 16/02/2006

Data de la propera actualització: *
Data de la propera revisió: *
Data d’homologació de l’última revisió: 16/02/2006

DUPROCIM
Data de l’última actualització: Maig 2018
Data de l’última revisió: Maig 2018
Data d’homologació: -

Data de la propera actualització: Maig 2019
Data de la propera revisió: Maig 2022
Data d’homologació de l’última revisió: -

*L'actualització/revisió del pla s'inclou en el DUPROCIM.
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1.4.3 PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES
S’ha de dur a terme, com a mínim, un simulacre d’algun dels riscos definits al DUPROCIM cada
any. Sent de despatx, de trucades, amb mobilització de mitjans propis o amb mobilització de
mitjans externs. A tall d'exemple s'adjunta una plantilla tipus per cadascun dels riscos:
Risc per aglomeració a l'exterior:
PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES
Exercici nº:
Data

Hora

Escenari
Aglomeració de públic en la Festa Major
Zona involucrada
Tot el municipi
Característiques

Verificació i comunicació d’exercici a organisme oficial competent:

Avaluació

Incendis forestals:
PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES
Exercici nº:
Data

Hora

Escenari
Incendi al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Zona involucrada
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Característiques

Verificació i comunicació d’exercici a organisme oficial competent:

Avaluació
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Inundacions:
PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES
Exercici nº:
Data

Hora

Escenari
Desbordament riera Les Arenes
Zona involucrada
Carrer Sant Ignasi a la zona del Escola Joan Torredemer Canela
Característiques

Verificació i comunicació d’exercici a organisme oficial competent:

Avaluació

Nevades:
PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES
Exercici nº:
Data

Hora

Escenari
Forta nevada
Zona involucrada
Afectació principalment a les parts altes del municipi
Característiques

Verificació i comunicació d’exercici a organisme oficial competent:

Avaluació
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Sismes:
PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES
Exercici nº:
Data

Hora

Escenari
Moviment sísmic de magnitud 5 a la escala de Richter
Zona involucrada
Petits danys en les instal·lacions més vulnerables i a alarma social de la població
Característiques

Verificació i comunicació d’exercici a organisme oficial competent:

Avaluació

Forts vents:
PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES
Exercici nº:
Data

Hora

Escenari
Forta vents i tempestes
Zona involucrada
Tot el municipi
Característiques

Verificació i comunicació d’exercici a organisme oficial competent:

Avaluació
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1.5 BASES PER AL PLA DE RECUPERACIÓ PREVIST A L'ARTICLE
31 DE LA LLEI 4/1997
1. Recopilació de les fonts d’informació dels danys produïts:












Tècnics municipals
Brigada d’obres
Agents de la Policia Municipal, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil
Servei d’enllumenat, de clavegueram… del municipi
Companyies de l’aigua, del gas, d’electricitat i de telèfons
Serveis de transports: transport urbà, empreses d’autocars,
transports…
Carreteres
Indústries, comerços… del municipi
Particulars
Serveis sanitaris
Altres que el municipi consideri oportú

empreses

de

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.

Aquestes dades es poden aconseguir a través dels parts/comunicats que fan els Bombers.
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
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2.1 RISC TERRITORIAL
Els riscos territorials, són de caràcter general i no tenen cap pla especial a nivell autonòmic.
Els riscos que es troben inclosos dins de l’àmbit d’aplicació de riscos territorials són els següents:
Afectació al
municipi
(Sí/No)

Tipus de risc
Afectació per accident a alguna empresa química de l'entorn del municipi
Riscos per aglomeracions a l’exterior (festes de Sant Sebastià, Festa Major, etc) o a l’interior
(evacuació de grans superfícies, ...).
Risc d’infeccions o intoxicacions massives.
Risc d’ensorrament d’edificis.
Risc d’onada de calor/fred
Risc d’Incidència greu en el subministrament de serveis bàsics.
Qualsevol situació que pugui produir afectació potencial o real a persones per substàncies
perilloses que estiguin fora de l’àmbit dels riscos especials (per exemple, augment de la
concentració d’ozó a l’aire, residus empresa).
Risc d’accidents en ports, al mar o en llacs, que impliquen un nombre de víctimes
considerable (múltiples víctimes) o amb repercussió important.
Risc d’accidents en túnels que impliquen un nombre de víctimes considerable (múltiples
víctimes) o amb repercussió important.
Risc d’esllavissades que afectin infraestructures importants o un nombre considerable de
víctimes o amb repercussió important.
Risc d’accidents associats a l’emmagatzematge de productes perillosos, en cas que aquests
es produeixin en instal·lacions no industrials.
Risc de contaminació del sòl per substàncies perilloses abocades o abandonades
massivament.
Risc de contaminació de cursos fluvials.
Risc per fort onatge
Risc químic en els conductes de matèries perilloses

Sí

No

A continuació s'adjunten les dades dels actes a l'exterior on s'aglomera un gran nombre de gent:
Nom de l’acte
Festes de Sant Sebastià
Festa Major
Festival de música
Cap d’any
Cavalcada de Reis
Carnestoltes
Diada de Sant Jordi
Revetlla de Sant Joan

Localització

Data

Plaça de Cal Baldiró.
Nucli urbà
Parròquia de Sant Joan
Nucli urbà
Casc antic i eixample del
municipi
Nucli antic i eixample
Nucli antic
Nucli antic

20 de gener
Últim diumenge d’Agost
Novembre (dies variables)
Desembre
5 de gener
Febrer
23 d’Abril
Juny

Nombre de
persones /
Aforament
1500
2500
200
1200
900
300
300
900

Pel que fa al risc de pandèmia, en cas que aquest es materialitzi, se seguiran les recomanacions
recollides a l’annex IV d’aquest pla.
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La taula següent indica si el municipi té risc de pandèmia o risc associat al transport de viatgers
per ferrocarril:
Afectació
al municipi
(Sí/No)

Municipi obligat /
recomanat

Risc en el transport de viatgers per ferrocarril (Pla d’actuació del
Procicat per a emergències en el transport de viatgers per
ferrocarril)

No

NO OBLIGAT

Risc de pandèmia (Pla d’actuació del Procicat per pandèmies)

Sí

OBLIGAT

Tipus de risc

Pel que fa al risc d’accident aeronàutic:

Tipus de risc
El municipi està inclòs en la zona d’afectació de 8 kilòmetres que
envolta els aeroports i té una població superior a 20.000 habitants?
El municipi està inclòs total o parcialment en la zona I o zona II dels
aeroports, i el territori inclòs en alguna d’aquestes zones NO té
elements vulnerables?

(Sí/No)

Municipi obligat / no
obligat a preveure-ho
al PBEM

No

NO OBLIGAT

No

NO OBLIGAT

2.2 RISCOS ESPECIALS
Els riscos especials són riscos concrets, la naturalesa dels quals requereix d'uns mètodes tècnics i
científics per avaluar-los i tractar-los. Per tant, han de tenir el seu propi Pla.
En el marc del Decret 155/2014, s'inclouen els riscos pels quals
Matadepera està
obligat/recomanat a realitzar el Pla en el present Document Únic de Protecció Civil Municipal.

2.2.1 INCENDIS FORESTALS (INFOCAT) RE02
2.2.1.1

RISC D'INCENDI FORESTAL

A la següent taula s'adjunta un històric d'incendis al municipi de Matadepera de l'any 2000 a 2006:
Zona afectada

Causa

Cavall Bernat
Camí de Can Torres
Can Torres
Can Torres
Can Torres
Can Torres
c/Mossèn Batlle, s/n
Can Candi
Can Candi
Torre Salvans
Torre Salvans
Torre Salvans
Torre Salvans
Torre Salvans
Torre Salvans
Torre Salvans

Altres negligències
Intencionat
Intencionat
Intencionat
Intencionat
Intencionat
Altres negligències
Intencionat
Intencionat
Intencionat
Intencionat
Intencionat
Intencionat
Intencionat
Intencionat
Intencionat

Superfície cremada
(ha)

Data
2000
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
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0,010
0,020
0,010
0,020
0,010
0,060
0,010
0,000
0,010
0,025
0,010
0,010
0,010
0,010
0,030
0,010
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Zona afectada

Causa

Torre Salvans

Intencionat

2.2.1.2

Data: Maig 2018
Revisió: 0

Superfície cremada
(ha)

Data
2006

0,070

RESUM I CONCLUSIONS DE L’ ANÀLISI DE RISC

Segons dades del Mapa de Protecció Civil de Catalunya, el municipi de Matadepera, té un nivell
de perill ALT i vulnerabilitat MOLT ALTA per risc d'incendis forestals. Per tant està obligat a
elaborar l'anàlisi de risc per incendis forestals al DUPROCIM.
El nivell de perill, és la freqüència en què es produeix un fenomen d'una determinada intensitat en
una àrea i un interval de temps determinat. En el Pla Infocat, aquesta perillositat és un valor
característic de cada punt del territori que inclou la influència del diferents factors relacionats amb
la probabilitat i intensitat dels incendis forestals.
El nivell de vulnerabilitat es refereix a la predisposició intrínseca d'un element o sistema a patir
danys davant d'un fenomen d'una intensitat determinada. En el Pla Infocat aquesta vulnerabilitat
és un valor característic de cada punt del territori que inclou la suma dels valors assignats a uns
determinats grups d'elements vulnerables.
Nivell de perill

Vulnerabilitat

Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya

2.2.1.3

M ASSA FORESTAL (SITUACIÓ I LÍMITS )

Els sectors de risc d'incendi forestal són les masses forestals que hi ha al terme municipal. Es
poden descriure els següents sectors:
Nom sector forestal

Tipus

Serra de les Pedritxes

A

Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i de l’Obac

A

Descripció
Sector situat al Oest del Municipi. És una zona urbanitzada on
trobem les urbanitzacions Les Pedritxes i Els Rourets, Can Candi i
Can Torrella. Existeix un risc elevat a causa de la presència de
xalets i població itinerant.
Sector que abasta de sud a Nord-Est tot el municipi. Trobem les
urbanitzacions de La Plana, Can Prat, Cavall Bernat, Can Robert, El
Pla de Sant Llorenç, Can Solà del Racó, Sant Llorenç dels Pins, La
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Nom sector forestal

Tipus
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Descripció
Muntanyeta, Can Duran, el casc antic i masies aïllades. Existeix un
risc elevat a causa de la presència de xalets i població itinerant.

Les masses forestals es poden classificar com:
Tipus A: compleixen amb les condicions establertes a la legislació vigent i disposen, si és possible,
d'estructures de suport com pistes forestals estratègiques i de penetració i atac, punts d'aigua amb hidrants i
tallafocs.
Tipus B: no compten amb les condicions establertes en la legislació vigent ni amb les estructures abans
citades.

A l'annex VI s'adjunta el protocol d'actuació en cas d'emergència del Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l'Obac.

2.2.2

DADES ESPECÍFIQUES PER INCENDIS FORESTALS

2.2.2.1

C AMINS FORESTALS

La classificació dels camins forestals segons dades de la Diputació de Barcelona, és la següent:




Via primària BRP: és una via asfaltada.
Via secundària BRP: és una via principal no asfaltada. Pot ser amb secció de servei (ferm
+ vegetació 1,5m) o sense.
Via terciària BRP: és una via complementaria no asfaltada. Pot ser amb secció de servei
(ferm + vegetació 1,5m) o sense.

Al municipi de Matadepera s'ubiquen els següents camins forestals:
Tipus de
camí

Descripció

Via primària
BRP

Conjunt de vies primàries connectades entre sí que transcorren per totes les urbanitzacions
del municipi. La via acaba a la urbanització els Rourets i resseguint la Riera de les Arenes
s'enfila cap al nord, cap al municipi del costat.
Via secundària que travessa la zona boscosa situada al costat sud-est del municipi i va
pujant i travessant per la zona d'El Pujol i de Can Torres.
Via secundària que travessa la serra de les Pedritxes.
Via terciària situada a la zona boscosa d'El Pujol.
Via terciària que ressegueix el Torrent de les Planes a la zona del turó de les Rovires.
Via terciària al nord de la urbanització els Rourets.
Via terciària a la serra de les Pedritxes.

Via
secundària
BRP
Via terciària
BRP

Aquestes dades es troben representades a la cartografia adjunta al document 7.
2.2.2.2

PUNTS D’ AIGUA SENSE HIDRANT

Al document 7 de cartografia s'adjunta la ubicació dels punts d'aigua sense hidrant ubicats al
municipi.
2.2.2.3

HIDRANTS

Al document 7 de cartografia s'adjunta la ubicació dels hidrants del municipi.
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T ALLAFOCS

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

Nom

BV-1221

Remarcar que també es consideren tallafocs les línees elèctriques representades a la cartografia
adjunta al document 7.
2.2.2.5

PUNTS DE VIGILÀNCIA

A la cartografia adjunta al document 7, és reflecteixen les rutes del Pla d'Informació i punt de
guaita a dalt la Mola.
2.2.2.5.1

Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) al municipi

Nom ADF
Agrupació de Defensa
Forestal de Matadepera

Número ADF
133

Carrer
Carrer de Joan
Paloma, 2

Codi Postal
08230

Municipi
Matadepera

http://giammatadepera.blogspot.com.es

2.2.3 RISC D'INUNDACIONS (INUNCAT) RE03
2.2.3.1

ANÀLISI HISTÒRICA

Zona
afectada

Descripció

Data

Danys

Nucli urbà

Inundacions

1962

Elevat nombre de danys però no es coneixen de forma
específica els efectes que va tenir aquesta inundació.
Desbordament de la riera de Les Arenes

1971

Desbordament de la riera de Les Arenes

1982
2002

Desbordament de la riera de Les Arenes
Desbordament de la riera de Les Arenes

Nucli urbà
Nucli urbà
Nucli urbà

Fortes pluges a la
Festa Major
Inundacions
Inundacions
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RESUM I CONCLUSIONS DE L’ ANÀLISI DEL RISC

Segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, al municipi de Matadepera hi un gran nombre de
zones potencialment inundables i és afectat per períodes de retorn de 10 fins 500 anys degut a la
Riera de les Arenes, per tant, està obligat a analitzar aquest risc en l'elaboració del Document Únic
de Protecció Civil (DUPROCIM).
Zones potencialment inundables

Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya

Zona afectada per períodes de retorn de la riera de les Arenes

Font: Mapa de Protecció Civil de Catalunya
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DESCRIPCIÓ DELS CURSOS FLUVIALS EXISTENTS AL MUNICIPI

Al municipi de Matadepera existeixen els següents cursos fluvials:
No n’hi ha
Riera de les Arenes
Torrent de les Pedritxes
Torrent de Can Roure
Torrent de la Font de la Riba
Torrent de l’Escaiola
Torrent de la mamella
Torrent Roig
Torrent de Collet Estret
Torrent dels Ponts
Torrent de les Planes o dels Obaguets
Torrent de la Quintana
Torrent de Can Garrigosa
Torrent de la Querosa
Torrent del Rajant
Torrent de la Font de Querol
Torrent del Forn del Cargol
Torrent de la Betzuca

Rius
Rieres
Torrents de la
Conca del
Llobregat

Torrent de la
Conca del Besòs

2.2.3.4

RIERES SEQUES I /O RAMBLES URBANITZADES I/O EN ZONES URBANES :

Destacar que els torrents del municipi, són torrents secs i transcorren per tot el municipi. Es poden
veure afectats els carrer confrontants a aquests torrents degut a que es troben en zones
potencialment inundables.
Nom

Característiques

Riera de les Arenes

Curs fluvial estacional. Riera canalitzada com a conseqüència dels
desbordaments de 1962 i 1971.

2.2.3.5

INFRAESTRUCTURES
EMBASSAMENTS , GUALS , BASSES
Nom
Pont del
Quartelillo
(Terrassa)
Pont del Garrofer
(pont de
l’Avinguda de les
Arenes)
Pont de Joan
Camps
Pont del carrer
Josep Porcar
(passera)

ASSOCIADES

DESTACABLES :

PONTS ,

RESCLOSES ,

Característiques

Coordenades

Pont d’accés al nucli del municipi per la carretera de Terrassa (BV-1275)

X: 418540
Y: 4604985

X: 418566,3
Pont que connecta la urbanització Verge de Montserrat i el barri de Sant Y: 4606126,5
Llorenç amb el nucli antic i la urbanització de La Plana.

Pont que connecta el barri de Sant Llorenç, Can Candi, Can Torrella
amb La Plana i Can Prat.
Pont que connecta el carrer Josep Porcar amb el carrer Sant Ignasi.
Permet eliminar el pas freqüent de persones per dins de la llera de la
riera, a l’alçada del CEIP Joan Torredemer.
Carrer que comunica les urbanitzacions de les Pedritxes i els Rourets
Pas a nivell a
amb les de Can Robert i Cavall Bernat per on transcorre els curs de la
l'Avinguda
riera de les Arenes. No hi ha cap infraestructura de protecció davant les
Rocafort
avingudes.
Avinguda
Pont que surt a la carretera BV-1221 des d'un sender paral·lel de zona
Rocafort
boscosa i proper a Can Pobla i Sant Esteve de la Vall.
Pont
de
les Connecta les Pedritxes amb els Rourets que travessa el Torrent de la
Moreres
Riba
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X: 418044
Y: 4606518
X: 418694,3
Y:4605661,7
X: 416994,2
Y: 4608121,2

X: 416815
Y: 4608444
X: 416429
Y: 4608461
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ALTRES LLOCS AMB PERILL D’INUNDACIÓ ( ANTIGUES LLACUNES , DELTES I CONS DE

2.2.3.6

DEJECCIÓ ...)

Al municipi de Matadepera no es disposa d’elements com antigues llacunes, deltes i cons de
dejecció amb perill d’inundació.
PUNTS D’ AFORAMENT I /O LLOCS DE VIGILÀNCIA DEL NIVELL DE L ’ AIGUA

2.2.3.7

Al municipi de Matadepera quan hi ha fortes pluges tenen com a punt d’aforament de vigilància del
nivell de l’aigua el següent lloc:
Nom

Característiques

Avinguda Rocafort

Pas a nivell de la riera de Les Arenes. La Policia Local vigila el nivell de
l’aigua en aquest punt d’alt risc.

PUNTS D’ ACTUACIÓ PRIORITÀRIA

2.2.3.8
Codi

PAP01

Punt

Descripció

Avinguda Rocafort

A l'Avinguda Rocafort en la zona de creuament de la riera
és un punt de control clau per a l'ajuntament de
X: 417013
Matadepera. En creuar la llera de forma directa, és una
Y: 4608123
zona d’inundació i de risc alt per als vehicles que hi
circulin.

2.2.3.9

Coordenades

PUNTS CONFLICTIUS

Codi

Punt

Descripció

PC01

Avinguda Rocafort

Carrer que travessa la llera de la riera a nivell sense cap tipus de
protecció en cas d’avinguda

Riera de les Arenes
(zona Escola Joan Torredemer
Canela)
Riera de les Arenes
(zona pavelló municipal)
Riera de les Arenes
(zona piscina municipal)

Zona inundable els dies de fortes pluges. Acostuma afectar els
elements vulnerables a menys de 20 metres de la llera de la
riera.

PC02
PC03
PC04

2.2.4 RISC DE NEVADES (NEUCAT) RE05
2.2.4.1
ANÀLISI HISTÒRICA
Es podria afegir la nevada del 28.2.2018, gruix de neu acumulat 8 cm. Transport escolar suspès a
tot Catalunya i escoles del municipi tancades
Zona
afectada

Descripció

Data

Danys

Tot el municipi

Nevada

1957

Tot el municipi

Nevada durant els dies
de Nadal

1962

Tot el municipi

Nevada

1971

Tot el municipi

Nevada el 5 de gener

1986

Tot el municipi

Nevada el 18 de febrer

1987

No es coneixen danys
No es contemplen danys. Aquesta nevada afectà de
forma general les comarques del Barcelonès, deixant
una capa blanca de neu a un gran nombre de municipis
però sense comportar grans incidències.
No es coneixen danys
Els bombers de Matadepera han de realitzar un elevat
nombre d’intervencions.
No es coneixen danys

38

Matadepera
DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL (DUPROCIM)

Zona
afectada

Data: Maig 2018
Revisió: 0

Descripció

Data

Danys

1993

No es coneixen danys

2001

No es coneixen danys

2004

El gruix de neu acumulat fou aproximadament de 5 cm.
Una carretera local quedà tancada al trànsit.

Tot el municipi

Nevada el 1 de març
Nevada el mes de
desembre
Nevada del 18 de
Febrer que va
comportar l’activació del
nivell 1 del pla
d’emergències
autonòmic
Nevada el 22 d’octubre

Tot el municipi

Nevada el 8 de Març

2010

Tot el municipi

Nevada el mes de Març

2011

Tot el municipi

Nevada el 23 de Febrer

2013

Tot el municipi

Nevada el 3 de Febrer

2015

Tot el municipi

Nevada el 28 de Febrer

2018

Tot el municipi
Tot el municipi

Tot el municipi

2.2.4.2

2008

No es coneixen danys
El gruix de neu acumulat fou aproximadament de 20 a
30 cms. Arbres i branques caigudes en general.
Algunes urbanitzacions es queden sense llum, escoles
tancades, etc... Es comptabilitzen 59 sortides i 200
actuacions.
No es coneixen danys
El gruix de neu acumulat fou aproximadament de 10
cms. Arbres i branques caigudes en general i algun
petit accident de trànsit.
Es suspenen les classes a tot el municipi i als municipis
limítrofs
Gruix de neu acumulat 8 cm. Transport escolar suspès
a tot Catalunya i escoles del municipi tancades

RESUM I CONCLUSIONS DE L’ ANÀLISI DEL RISC

L’anàlisi de risc del NEUCAT posa de manifest que pot nevar a qualsevol punt de Catalunya, però
a l’hora de seleccionar els municipis que són més vulnerables a aquest risc, s' ha considerat que el
factor més important és la vulnerabilitat de la mobilitat i s’ha contemplat el nombre d’habitants i
l’alçada del municipi (punts de concentració d’habitants) com elements definitius.
La taula següent resumeix els criteris que s'estableixen pel que fa a l’obligació o recomanació
d’elaborar d'introduir-lo com a risc especial en el DUPROCIM. Amb una creu a la columna de color
gris s’indica quin és el cas del municipi de Matadepera:
Municipis obligats a fer PAM Aquells municipis que tinguin més de 20000 habitants o que estiguin a
per nevades
una alçada de 400 m o més.
Aquells municipis que tinguin un número de població flotant important
Municipis
especialment
en època hivernal,
recomanats a fer PAM per
Aquells municipis que tinguin nuclis de població aïllats i
nevades
Aquells municipis que tinguin algun risc especial per nevades
Municipis recomanats a fer La resta de municipis que no estiguin ni obligats ni especialment
PAM per nevades
recomanats

2.2.4.3

X

EDIFICIS EN MAL ESTAT AMB MÉS RISC

Al municipi de Matadepera no trobem cap edifici en mal estat de conservació que podria comportar
perill per la població en cas de nevades.
2.2.4.4

PUNTS CONFLICTIUS DE LA XARXA VIÀRIA

Per les característiques topogràfiques del municipi, Matadepera presenta una xarxa viària molt
conflictiva en cas de nevades, ja que la majoria dels carrers es troben a una alçada de més de 450
metres, tenen forts pendents i són vials clau per la connectivitat de les urbanitzacions i les cases
aïllades. Per tant, es podria considerar que, exceptuant els vials del nucli antic, la majoria de
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carrers són conflictius. Malgrat aquesta situació general s’han definit alguns punts que, per alguna
característica específica, cal remarcar i tenir en especial consideració en cas de nevada.
Codi

Punt

PCN01

Carretera de Terrassa

PCN02
PCN03
PCN04

PCN05
PCN06
PCN07
PCN08
PCN09

PCN10

PCN11
PCN12
PCN13
PCN14
PCN15

2.2.4.5

Descripció

Carretera d’accés al nucli. S’hi localitza un pont que travessa la
Riera de les Arenes.
Avinguda de les Arenes
Pont que travessa la Riera de les Arenes (Pont del Garrofer).
Joan Camps
Pont del carrer Joan Camps que travessa la Riera de les
Arenes.
Avinguda Rocafort
Carrer que travessa la zona de Can Robert (Can Marcet) i
comunica amb la Urbanització Cavall Bernat. S’hi localitza un
pas a nivell de la Riera de les Arenes sense cap element de
contenció
Carretera dels Rourets
Via principal de sortida de la urbanització Els Rourets. Es troba
a una alçada de més de 575 metres.
Carrer del Mas Ferrés i Carrer Vies principals de sortida de la urbanització de les Pedritxes. Es
de les Pedritxes
troben a una alçada de més de 500 metres
Avinguda de Can Marcet i
Vies de connectivitat amb les urbanitzacions de Can Prat i La
Passeig del Pla
Plana i al Pavelló poliesportiu.
Carrer d’Enric Genescà
Via principal d’accés a les urbanitzacions de Can Prat i La Plana
Cortés
i al Pavelló poliesportiu.
Carrer de la Carrossa
Carrer que travessa de SO a NE entre les urbanitzacions de
Can Robert (Pla d’En Pere Barata) i Cavall Bernat i s’estén fins
a comunicar amb el sector més septentrional de la urbanització
de Can Robert, El Rajant, on es situa a més de 600 m d’altitud
Carrer de la Ronda del Camí Carrer que travessa per la banda meridional del Pla de Sant
de Calderols
Llorenç en direcció E-SW i connecta amb la urbanització de Can
Prat.
Carrer de la Mata i Passeig
Vies principals de sortida de la urbanització Pla de Sant Llorenç.
del Munt
La seva direcció és NE-SO. Es troben a més de 500m d’altitud.
Carrer de Marc Comerma
Via de sortida de Can Prat.
Carrer Gaietà Vallès
Via de connexió de la urbanització de Can Prat amb La Plana i
Barri de Sant Llorenç.
Carrer d’Isaac Peral i Carrer
Carrers que comuniquen les urbanitzacions de Can Solà del
del Llorer
Racó I i II amb la Muntanyeta.
BV-1221
Via interurbana de Terrassa a Talamanca, que travessa el
municipi en direcció S-N. S’utilitza per l’accés al casc antic de
Matadepera des de les urbanitzacions de les Pedritxes i els
Rourets (des de 41°35'29.9"N 2°01'12.1"E fins a 41°37'36.1"N
1°59'58.0"E)

PUNTS CONFLICTIUS DE LA XARXA FERROVIÀRIA

El municipi de Matadepera no té xarxa ferroviària per tant, no procedeix.
2.2.4.6
NUCLIS I /O EDIFICACIONS QUE PODEN QUEDAR AÏLLATS PER LA NEVADA O A CAUSA DE
L ’ AFECTACIÓ D ’UNA ALLAU SOBRE VIES DE COMUNICACIÓ
Els nuclis i/o edificis que poden quedar aïllats per nevada són:
Urbanització /
casa aïllada
Urb. Les Pedritxes i els
Rourets
Urb. Can Robert
Urb. Cavall Bernat
Urb. Pla de Sant

Descripció
Urbanitzacions a gairebé 600 metres d’altitud, que connecten amb la resta del
municipi únicament a través de la carretera de Terrassa a Talamanca
Urbanització a 596 metres d’altitud que connecta amb la resta del municipi
únicament a través de l’avinguda de Can Marcet.
Urbanització a 623 metres d’altitud situada entre les urbanitzacions de Can Robert
i Pla de Sant Llorenç.
Urbanització a 555 metres d’altitud amb carrers de forts pendents.
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Descripció

Llorenç
Urbanització que per morfologia dels vials pot quedar incomunicada, sobretot a la
part situada a major altitud anomenada Cercle Calderols que esdevé un cul de sac.
MAS01 Can Bofí
Masia situada al nord del municipi ocupada de forma estacional.
MAS02 Can Garrigosa Masia situada al nord del municipi ocupada de forma estacional.
MAS03 Can Pèlags
Masia situada al nord del municipi ocupada de forma permanent.
MAS04 Can Pobla
Masia situada al nord del municipi ocupada de forma permanent.
MAS05 Can Robert
Masia situada prop de la urbanització Can Robert ocupada de forma estacional.
MAS06
Masia a l’est del municipi situada prop de la urbanització Can Solà del Racó II,
Can Solà del Racó
ocupada de forma permanent.
Masia a l’est del municipi, situada a la urbanització de Can Torrella ocupada de
MAS07 Can Torrella
forma permanent.
MAS08 Can Torres
Masia situada a l’est del municipi ocupada de forma estacional.
MAS09 La Barata
Masia situada al nord del municipi ocupada de forma permanent.
MAS10 Torre de l’Àngel Masia situada prop de la urbanització Els Rourets ocupada de forma estacional.
MAS11 Torre Salvans
Masia situada al nord del municipi ocupada de forma permanent.
ESG01 Monestir Sant
Monestir de Sant Llorenç, on s’hi ubica un restaurant obert de forma permanent.
Llorenç del Munt
CAU. Av. Mossèn
Agrupació Escoltes Abat Escarré.
Batlle, 16 Terrassa
Ca N'Eva
Casa espiritual amb allotjament.
Urb. Can Prat

2.2.4.7

Z ONES AMB PRESÈNCIA DE PERSONES SENSE LLAR

Al municipi de Matadepera no es contemplen cap zona amb presència de persones sense llar.
2.2.4.8

SERVEIS QUE PODEN QUEDAR AFECTATS COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA NEVADA I
ORIGINAR PROBLEMES MÉS GREUS
En cas de nevades, podrien quedar afectats els serveis bàsics com el de transport escolar,
transport urbà, recollida d’escombraries, distribució de butà,etc. Concretament els serveis
funeraris i de recollida d'escombraries poden tenir més afectació.
Servei

Ubicació

Recollida d’escombraries

Empresa de Servicios Juan y Juan, sl.

Cementiri de Can Roure

Carretera de Terrassa a Talamanca

Línia d'autobusos Matadepera-Terrassa TGO

2.2.4.9

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
L’ajuntament del municipi disposa d’un llistat de la població amb una vulnerabilitat important per
qüestions físiques, sociables o per aïllament. En cas d’emergència per nevades, es valorarà la
necessitat d’ajudar a aquesta població.
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PUNTS D’EMMAGATZEMATGE I SUBMINISTRAMENT DE FUNDENTS

Els punts d’emmagatzematge i subministrament de fundents són els següents:
Punt

Descripció

Av. Rocafort, 1

Brigada

2.2.4.11

L LOCS DE VIGILÀNCIA DEL NIVELL DE LA NEU I DE CONTROL DE LA TEMPERATURA

En cas d’emergència per nevades el municipi de Matadepera disposa d’una estació
meteorològica al Casal de Cultura des d'on es vigila la precipitació de la neu i el control de la
temperatura. També obtenen informació a través dels serveis territorials i dels serveis
meteorològics de Catalunya.
2.2.4.12

RUTES DE NETEJA EN CAS DE NEVADES

Al document 7, s'adjunta el plànol dels carrers prioritaris a mantenir sense neu.
2.2.4.13

Z ONES D' APARCAMENT ESPECIAL

El municipi de Matadepera disposa de les següents zones d'aparcament especial:
Punt

Descripció

Carretera de Terrassa
(BV-1275)
Avinguda del Mas Sot

Solar a la banda dreta de la carretera de Terrassa, passat el pont que dóna
accés al nucli. Zona ampla amb gran capacitat.
Carrer ample, sense pendent.

2.2.4.14

Z ONES DE COL ·LOCACIÓ DE CADENES

El municipi de Matadepera disposa de les següents zones de col·locació de cadenes:
Punt

Descripció

Carretera de Terrassa
(BV-1275)
Avinguda del Mas Sot

Solar a la banda dreta de la carretera de Terrassa, passat el pont que dóna
accés al nucli. Zona ampla amb gran capacitat.
Carrer ample, sense pendent.

2.2.4.15

PUNTS DE TALL PREVISTOS A LES CARRETERES I/O VIES URBANES QUE PASSEN PEL
MUNICIPI PER NEVADES
Els punts de tall previstos són els següents:

BV-1221

Punt quilomètric inicial
Segons nivell de neu

Punt quilomètric final
Segons nivell de neu

Titular de la via
Diputació de Barcelona

BV-1248
BV-1275

Segons nivell de neu
Segons nivell de neu

Segons nivell de neu
Segons nivell de neu

Diputació de Barcelona
Diputació de Barcelona

Codi
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2.2.4.16

M AQUINÀRIA PER TREURE NEU I /O DESENRUNAR

Descripció maquinària
Mini carregadora Thomas Retro-T153
(E-3327-BDC)
Tractor John Deere (E-4990-BFP)
Tot terreny Isuzu 3.0 TD (1836-HJB)
amb els seus accessoris de la Brigada
Tot terreny tipus pick-up Nissan Navara
amb pala i dispensador de sal Roda
matricula 4797 HVB

2.2.4.17

Data: Maig 2018
Revisió: 0

Titular
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
ADF Matadepera

UBICACIÓ DE GENERADORS ELÈCTRICS EN CAS D ’EMERGÈNCIA

Al municipi de Matadepera s'ubiquen generadors mòbils a la Brigada municipal i d'altres fixos als
edificis.

2.2.4.18

HELIPORTS I HELIZONES

Tot i que el municipi no disposa de cap heliport o helizona, en cas d’emergència, es podria
habilitar la pista exterior davant del Club Deportiu Terrassa Hockey a Pedritxes (Ctra. BV-1221
de Terrassa a Talamanca, km 5,6).
2.2.4.19

SUBESTACIONS ELÈCTRIQUES

Al municipi de Matadepera no s'ubica cap subestació elèctrica. La més propera es troba al
municipi veí de Terrassa, concretament al carrer de Migjorn.

2.2.5 RISC SÍSMIC (SISMICAT) RE09
2.2.5.1

ANÀLISI HISTÒRICA

No és té constància de cap sisme al municipi de Matadepera.
2.2.5.2

RESUM I CONCLUSIONS DE L’ ANÀLISI DEL RISC

Segons el mapa de Protecció civil de la Generalitat de Catalunya, el municipi de Matadepera està
obligat a elaborar el DUPROCIM per risc d’accidents sísmic degut a que la intensitat màxima
prevista en un període de 500 anys és de VII i perquè en cas de sisme es superaria el llindar
d’intensitat de referència.
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Superació llindar de dany sísmic

Font: Mapa de Protecció de Catalunya

2.2.6 RISC DE VENT (VENCAT) RE11
Els temporals de vent es poden predir amb relativa certesa amb un marge d’antelació amb les
eines de les quals disposa el Servei meteorològic de Catalunya.
Els avisos de situació meteorològica per risc (SMR) de vent del SMC vénen determinats per la
superació de certs llindars a les comarques que s’indiquen a la taula següent. La divisió en
comarques té en compte el fet que hi ha comarques que estan més habituades que les altres al
vent intens.
Ratxa màxima de vent2 (m/s)
Llindar baix
Llindar alt

Classificació comarcal

20 m/s (72 km/h)

30 m/s (108 km/h)

25 m/s (90 km/h)

35 m/s (126 km/h)

30 m/s (108 km/h)

40 m/s (144 km/h)

Assignació de probabilitats:

Possible: probabilitat inferior al 30%

Probable: probabilitat entre 30% i 70%

Molt probable: probabilitat superior al 70%
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Anoia, Alt Penedès, Bages, Baix Llobregat,
Baix
Penedès,
Barcelonès,
Garraf,
Gironès, Maresme, Moianès, Osona, Pla
d’Urgell,
Segarra,
Segrià,
Selva,
Tarragonès, Urgell, Vallès occidental i
Vallès oriental
Alt Camp, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Baix
Camp,
Baix
Empordà,
Berguedà,
Cerdanya, Conca de Barberà, Garrigues,
Garrotxa, Noguera, Pallars Jussà, Pallars
Sobirà, Pla de l’Estany, Priorat, Ribera
d’Ebre, Ripollès, Solsonès, Terra Alta i Val
d’Aran.
Alt Empordà, Baix Ebre i Montsià
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Complementàriament a la tasca de predicció, el SMC disposa de la Xarxa d’Equipaments
Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (XEMEC), configurada en la seva totalitat per equips
automàtics i de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM), creada recentment, formada per
voluntaris acreditats i distribuïts per tot el territori. Ambdues xarxes permeten fer una vigilància i un
seguiment dels fenòmens meteorològics adversos.
2.2.6.1
Risc

RESUM I CONCLUSIONS DE L’ ANÀLISI DEL RISC
Descripció

Avaluació

Segons dades del Pla de la Generalitat de Catalunya, els
municipis afectats per aquest risc són:

Risc de vent
(VENTCAT)

- Municipis amb >10 dies de superació del llindar de vent
de 20 m/s
- Municipi amb >20.000 habitants
Matadepera esta afectat per aquest risc per superació de
llindar de vent. En concret, hi ha hagut 24 dies/any ratxes
de vent >20m/s.

2.3 RISCOS ESPECÍFICS
No es contemplen els riscos específics al municipi de Matadepera
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Segons el Pla VENCAT, el
municipi està OBLIGAT a
elaborar el PAM de risc per
ventades per superar més de
10 dies el llindar de vent de
20 m/s
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4. DOCUMENT 4. PROCEDIMENTS
OPERATIUS PER RISC
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4.1 PROCEDIMENT OPERATIU
4.1.1 CRITERIS D’ACTIVACIÓ. NIVELLS
» PRE-ALERTA:
La pre-alerta es produeix, en general quan:
 És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a mig
termini.
 També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions.
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.
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4.1.2 TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES A CADASCUN DELS NIVELLS
4.1.2.1

RISCOS TERRITORIALS

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL
PREALERTA
 Seguiment de la situació:
 Comunicats del CECAT
 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general
 Estat de la xarxa viària: http://mct.gencat.cat/
 Responsable de l’activitat (en cas de risc per concentració de persones).
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA
 Activar el Pla bàsic municipal i comunicar-ho al CECAT.
 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o
EMERGÈNCIA 1
SEM).
 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la
EMERGÈNCIA 2
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació que
s’escaigui.
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.
 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació
amb el CECAT.
 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.
 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència.
 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada,
si escau.
 Col·laborar en les evacuacions, si escau.
 Habilitar punts d’informació a la població.
 Registre i organització dels voluntaris ocasionals.
 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla bàsic d’emergències municipal al
CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal.

4.1.2.2

INCENDIS FORESTALS

PREALERTA

ALERTA
EMERGÈNCIA 1
EMERGÈNCIA 2

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC D’INCENDI FORESTAL
 Seguiment de la informació:
 Comunicats del CECAT
 Perill d’incendi forestal:
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/
 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general
 Estat de la xarxa viària: http://mct.gencat.cat/
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.
 Vigilància de les següents zones d’especial risc:
 Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l’Obac
 Serra de les Pedritxes
 Activar el Pla d’actuació municipal per incendis forestals i comunicar-ho al
CECAT.
 Trucar al 112 si es detecta un incendi.
 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació.
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.
 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació
amb el CECAT.
 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’incendi.
 Avís als elements vulnerables, transmetre la mesura d’autoprotecció que
estableixi bombers i demanar si tenen necessitats especials.
 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, si
escau.
 Col·laborar en les evacuacions, si escau.
 Habilitar punts d’informació a la població.
 Preparar l’avituallament dels grups locals que treballin en l’incendi.
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC D’INCENDI FORESTAL
 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.

4.1.2.3

INUNDACIONS

PREALERTA

ALERTA
EMERGÈNCIA 1
EMERGÈNCIA 2

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC D’INUNDACIONS
 Seguiment de la informació:
 Comunicats del CECAT
 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general
 Estacions d’aforament: http://aca-web.gencat.cat/
 Estat de la xarxa viària: http://mct.gencat.cat/
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.
 Vigilància de les següents zones d’especial risc o punts d’aforament:
 Pas a nivell de la riera de Les Arenes.
 Les actuacions concretes en els següents punts d’actuació prioritària:
 PAP01: Avinguda Rocafort, pas a nivell de la riera de els Arenes.
 Les actuacions concretes en els següents punts conflictius:
 Avinguda Rocafort que travessa la llera de la riera a nivell sense cap tipus
de protecció en cas d’avinguda.
 Riera de les Arenes (zona Escola Joan Torredemer Canela)
 Riera de les Arenes (zona pavelló municipal)
 Riera de les Arenes (zona piscina municipal)
 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 actuacions concretes en els següents punts d’actuació prioritària:
 PAP01: Avinguda Rocafort, pas a nivell de la riera de els Arenes.
 Les actuacions concretes en els següents punts conflictius:
 Avinguda Rocafort que travessa la llera de la riera a nivell sense cap tipus
de protecció en cas d’avinguda.
 Riera de les Arenes (zona Escola Joan Torredemer Canela)
 Riera de les Arenes (zona pavelló municipal)
 Riera de les Arenes (zona piscina municipal)
 Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària:
 Avinguda Rocafort
 Els carrers de l'entorn Escola Joan Torredemer Canela
 Els carrers de l'entorn del pavelló municipal
 Els carrers de l'entorn de la piscina municipal
 Tancar els espais públics com per exemple els parcs, zones inundables i punt
peatonal del carrer Josep Porcar (passera) i dr Boya .
 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 a la riera.
 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.
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4.1.2.4
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NEVADES

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES
PREALERTA
 Seguiment de la informació:
 Comunicats del CECAT
 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general
 Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.
 Fer seguiment de la situació nivometeorològica :
 http://www.meteo.cat/prediccio/general
 Comprovar la disponibilitat de fundents al magatzem de la Brigada.
 Avinguda Rocafort, 1 (Les Pedritxes)
 Comprar més fundents, si és necessari, a: INFOSA. C. Collita, 28-30, Pol. Ind.
Molí de La Bastida, Rubí
 Demanar fundents i anar-los a buscar al magatzem de la Brigada.
 Posar fundents a disposició de la població en els següents punts:
 Carrer Bell Camp, 1 (Les Pedritxes)
 Carrer Joan camps (Pont de la Olivera)
 Senyalitzar els següents punts conflictius per risc de glaçades:
 Veure punt 2.2.4.4
 Habilitar zones d’aparcaments de vehicles.
 Veure punt 2.2.4.12
 Revisar l’estat dels grups electrògens disponibles a la Brigada municipal
(mòbils) i als edificis (fixos).
ALERTA
 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
EMERGÈNCIA 1
SEM).
 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la
EMERGÈNCIA 2
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 per les rutes de neteja definides al plànol 5.
 Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària:
 Veure punt 2.2.4.4
 Tancar els espais públics com per exemple els parcs
 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.
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4.1.2.5

SISMES

PREALERTA

ALERTA
EMERGÈNCIA 1
EMERGÈNCIA 2

4.1.2.6

Data: Maig 2018
Revisió: 0

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC SÍSMIC
 Seguiment de la informació:
 Comunicats del CECAT
 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya:
http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols
 Estat de la xarxa viària: http://mct.gencat.cat/
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.
 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
 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.

VENTADES

PREALERTA

ALERTA
EMERGÈNCIA 1
EMERGÈNCIA 2

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC DE VENT
 Seguiment de la informació:
 Comunicats del CECAT
 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general
 Estat de la xarxa viària: http://mct.gencat.cat/
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat
 Un seguiment de la situació (aquest seguiment és de tipus “intern i per tant no
sempre es contempla la informació a la població).
 Una transmissió de la informació sobre qualsevol anomalia detectada que pugui ser
significativa. Concretament, s’informa 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.
 Activar el Pla d’actuació municipal per ventades 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.
 Determinats serveis hauran de preparar material i recursos humans per mantenir
els camins i carreteres en un estat transitable.
 Es recomanarà als serveis d’esports la conveniència d’ajornar activitats
esportives i altres activitats a l’aire lliure (mercats, fires,…).
 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.
 Tancar els espais públics com per exemple els parcs.
 Control de trànsit (tall, desviacions, etc) d’aquells camins i carreteres que portin a
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC DE VENT
les zones afectades.
 Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles danys:
 Equipaments públics: veure llistat d’elements vulnerables
 Edificis més antics: veure llistat d’elements vulnerables
 Edificis singulars: veure llistat d’elements vulnerables
 Dirigir les evacuacions ordenades des del CCA, les quals seran executades per
les policies locals i/o forces de seguretat
 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
 Facilitar les necessitats d’intendència dels operatius en el municipi
 Facilitar la distribució dels recursos del municipi que siguin necessaris per a
l’emergència.
 El CRA enviarà els avisos als organismes oportuns i al gabinet d’informació, tal
com està previst en el seu pla d’actuació.
 El gabinet d’informació realitzarà la màxima difusió als mitjans de comunicació
sobre:
 Quins són els punts del territori més afectats.
 La situació de la xarxa elèctrica de subministrament, de la xarxa telefònica i els
problemes puntuals que s’hagin pogut produir en el subministrament d’aigua com
a conseqüència de fallades en el subministrament elèctric.
 La situació de l’estat de la xarxa viària: punts afectats, rutes alternatives,
aparcaments habilitats per vehicles de mercaderies, afectació a línies regulars
d’autobusos, transport escolar.
 La situació de la circulació ferroviària (RENFE i Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya)
 En determinades zones, s’aconsellarà no agafar el vehicle particular si no és del
tot imprescindible.
 Possibles suspensions de classes i centres docents.
 Consells d’autoprotecció.
 Les actuacions que es duen a terme per restablir la normalitat (neteja de les vies,
vies prioritzades, restabliment del subministrament de serveis bàsics a la
població…)
 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
Risc
Incendis forestals

Avisos: organització, sistemes i recorreguts d’avís
Responsable
Mitjans

Inundacions
Nevades
Sismes

»
CRA

Els mitjans de comunicació locals.

»

Web municipal.

» Megafonia fixa o mòbil.
» Telefonia fixa i mòbil.

Destinataris

Elements
vulnerables inclosos
en el punt 3.2
d’aquest document.

Vent
Per Direcció i coordinació de les tasques d'avís: L’Alcaldessa, a més del dispositiu municipal
corresponent, tindrà el suport per executar aquestes tasques del Grup Local d'Ordre i Avisos i el
del Pla de la Generalitat.
L’avís a la població es farà utilitzant mitjançant la web de l'Ajuntament i el twitter municipal.
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En cas necessari, la Policia Local, amb la col·laboració del GIAM, s'encarregarà de gestionar i
donar les indicacions escaients per avisar a les persones residents a les masies aïllades.
Els recorreguts d'avís es troben classificats en dos grups segons la seva prioritat: per una banda
tenim els primaris, que inclouen les principals vies de comunicació i accessos amb la ciutat de
Terrassa, així com també tots aquells espais de la via pública ubicats al centre del municipi. Per
altra banda, els recorreguts secundaris engloben una major distància al llarg dels diferents carrers
de les urbanitzacions allunyades del nucli del municipi i també en l'accés per la BV-1221 situat al
nord del terme.
Es veurà a continuació amb més detall quins carrers s'han inclòs en cada un dels grups descrits en
el paràgraf anterior. El recorregut primari comprèn el trajecte des de la Carretera de Terrassa des
del límit del terme municipal en la zona sud fins a la rotonda de la Plaça Pla Sant Llorenç a
efectuar en aquest mateix sentit entre ambdós punts. Aquest tram inclou espais de l'avinguda de
Josep Porcar, el carrer de Sant Llorenç, el carrer d'Enric Genescà i Cortés, i també del Passeig del
Pla. En la zona propera a l'Ajuntament, el recorregut primari es bifurca a través de la Ctra. de
Terrassa, seguint pel carrer de Pere Aldavert fins a l'altura del carrer de Pere Raurell, sempre
respectant l'ordre en el qual s'haurà de recórrer aquest camí d'acord amb com es troba aquí
redactat. També entraran dins d'aquest grup els carrers de Dolors Mir i el Passeig d'Àngel
Guimerà, solament en els trams que van des de la ctra. de Terrassa fins al límit del municipi, a la
part sud d'aquest.
Pel que fa als recorreguts secundaris, primerament a la zona sud-est del municipi trobem la
continuació a través del carrer de Pere Raurell, carrer d'Agustí Escuder, i carrer d'Isaac Peral fins
al carrer del Llorer. Aquesta zona del municipi estarà complementada per aquest altre recorregut
secundari que passarà pels següents carrers: Avinguda del Mossèn Batlle, carrer de l'Avellaner,
carrer del Xiprer, carrer d'Isaac Peral, carrer del Llorer, camí de la Font de la Tartana i carrer de
Sant Francesc.
La banda oest del municipi, inclou un recorregut secundari que travessa de sud a nord tot aquest,
coincidint amb el traçat de la carretera BV-1221, que uneix els nuclis de Terrassa i Talamanca. En
el p.k. 7,2 també esdevindrà un recorregut secundari aquell camí de terra que creua la Riera de les
Arenes fins arribar a l'aparcament de Can Robert. A més a més, des de la mateixa carretera BV1221, a la intersecció amb el carrer Mas Ferrés es troba un recorregut circular, amb origen i final
en aquest mateix punt. Aquest recorrerà en aquest mateix ordre els carrers de la Serra del Gall,
carrer de Castellsapera, carrer del Turó de la Carlina, carrer d'Alba de la Barata, i carrer de Mas
Sallés fins a retornar al punt d'inici.
Per últim, es troba la ruta secundària que té el seu inici a la Plaça del Pla de Sant Llorenç, just on
acabava una de les primàries vistes anteriorment, per continuar a través del Passeig del Pla,
carrer de la Mata, carrer de la Font del Querol, carrer Camí del Moliner, carrer dels Pinatells, i
Avinguda Rocafort fins arribar a la ctra, de Terrassa a Talamanca, també en el punt quilomètric
7,2.

4.1.4 PROCEDIMENTS DE RELACIÓ I D’INTEGRACIÓ AMB ELS PLANS D’ÀMBITS SUPERIOR
El pla de protecció civil preveu la integració i coordinació amb altres plans d’àmbit
superior que es poguessin activar de forma simultània amb el pla. Aquesta coordinació es
reflecteix, bàsicament, en els següents aspectes:
Fase
emergència
Inici

Responsable
Alcaldessa o persona que
delegui

Acció

Mitjà

Comunicar activació del Pla al
CECAT

Telèfon,
Correu electrònic o Xarxa
Rescat
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Fase
emergència

Responsable

Acció

Mitjà

Durant

CRA o coordinador
municipal

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

Telèfon

Durant

Alcaldessa 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

Alcaldessa 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.
Responsabilitat de la decisió d'efectuar l'evacuació de la població: L’Alcaldessa. Quan el Pla
de la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en el Director del
Pla de la Generalitat.
Direcció i coordinació de les tasques d'evacuació: El Coordinador Municipal de l'Emergència
comptant amb el suport del cap del Grup Local d'Intervenció (a més del dispositiu municipal
corresponent) si es produeix un incendi forestal, del Grup Local d’Ordre i Avisos i el del Pla 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: El Coordinador Municipal de l'Emergència
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.
Relació de mitjans de transport: vegeu en l'apartat 6.2 del present document el Catàleg de
Mitjans i Recursos. 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:
L'ajuntament disposa d'un llistat de la població amb vulnerabilitat important en cas d'emergència.
Vulnerabilitat per qüestions físiques, sociables o per aïllament. Es valorarà la necessitat d'ajudar a
aquesta població en cas d'emergència.
En cas d’esdevenir-se una emergència que impedeixi el trasllat dels malalts inajornables a
l’Hospital més proper, es duran a terme les actuacions necessàries per donar resposta a aquesta
situació.
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4.2.2 ZONES D'ALLUNYAMENT
Tal i com es defineix en el punt 4.2.1 l'evacuació o l’allunyament consisteixen a desplaçar els
usuaris o la població afectada a altres llocs o dependències en zona segura de forma temporal.
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/allunyament.
A l'apartat anterior es defineixen els centres d'acollida.

4.2.3 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.

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

Supòsit

Punt

Rutes alternatives

INUNCAT

Creixement del
cabal en la
Riera de les
Arenes.

Pas a nivell a
l'Avinguda
Rocafort

Carrer de Joan Camps i avinguda de les Arenes, permeten
travessar cap a la banda oest de la riera.

INUNCAT

Creixement del
cabal en la
Riera de les
Arenes.

Pont que uneix
l'avinguda de
Carrer de Joan Camps i pas de l'Avinguda Rocafort,
les Arenes amb
permeten travessar cap a la banda oest de la riera.
la Plaça de
Sant Jordi.
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Pla
Especial

Supòsit

Punt

Rutes alternatives

INUNCAT

Creixement del
cabal en la
Riera de les
Arenes.

Pont del Carrer
de Joan
Camps.

Avinguda de les Arenes i pas a nivell de l'Avinguda Rocafort.

NEUCAT

Gran nevada.

NEUCAT

Gran nevada.

NEUCAT

Gran nevada.

NEUCAT

Gran nevada.

NEUCAT

Gran nevada.

NEUCAT

Gran nevada.

Entrada al
municipi per
BV-1275.
Entrada al
municipi per
BV-1221 km 3
(Carretera de
Terrassa a
Talamanca)
Entrada al
municipi per
BV-1248 km
7,5 (Carretera
de Sabadell)
Intersecció
entre la BV1221 km 6 i els
carrers Av. de
Rocafort i
Carrer de Mas
Sallés.
Entrada al
municipi per la
BV-1221km 7,4
just en la zona
on s'interseca
amb un camí
de terra que
connecta amb
la Riera de les
Arenes.
Entrada al
municipi per la
BV-1221 km
10,2

Carretera. de Terrassa a Talamanca i per BV-1248.

BV-1275 i BV-1248

BV-1275 i BV-1221

Carrer de Joan Camps i avinguda de les Arenes

Totes aquelles que permetin l'accés pel sud del municipi
(BV-1275, BV-1248 i BV-1221) fet que implica una elevada
volta en termes de distància i de temps emprat.

Totes aquelles que permetin l'accés pel sud del municipi
(BV-1275, BV-1248 i BV-1221) fet que implica una elevada
volta en termes de distància i de temps emprat.

El missatge d'avís per evacuació o confinament es troba a l'Annex I (punt 3) del document 8.
A continuació s'enumeren els sis controls d'accessos que trobem al plànol núm.3 del Pla Neucat:
Codi
PUNT01
PUNT02
PUNT03
PUNT04
PUNT05
PUNT06

Punt
Entrada al municipi per BV-1248 des de Terrassa.
Entrada al municipi per BV-1221 des de Terrassa.
Carretera de Terrassa a Talamanca (BV-1221) amb la urbanització de St. Llorenç
Carretera de Terrassa a Talamanca (BV-1221) amb carrer de les Pedritxes
Carretera de Terrassa a Talamanca (BV-1221) a l'altura de la urbanització de les Pedritxes
Sortida del municipi per carretera BV-1221, i cap al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
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4.3 CENTRES D’ACOLLIDA
Codi

Nom i tipus

Capacitat

Llits

Calefacció

Dutxes
amb
aigua
calenta

Cuina

Grup
electrogen

Afectació
per risc*

IES01

Pavelló
Municipal

289

No

Sí

Sí

Sí

Sí

SISMICAT

ESC08

Escola Joan
Torredemer
Canela

57

No

Sí

Sí

Sí

No

SISMICAT

ESC01

Escola
Ginesta

56

No

Sí

Sí

Sí

No

SISMICAT
INUNCAT

ESC03

IES
Matadepera

97

No

Sí

Sí

No

No

INFOCAT
INUNCAT
SISMICAT

*Destacar que pels riscos definits a la columna afectació del risc, no es podran fer servir els
centres d'acollida definits.
Es considera el pavelló com a centre prioritari per a tots els riscos (infocat, ventcat i neucat) a
excepció de l'inuncat, pel qual és prioritari l'escola Joan Torredemer Canela, i del sismicat .
En segona opció s'utilitza com a centre d'acollida l'escola Joan Torredemer Canela i en tercera
opció l'escola Ginesta. Finalment IES Matadepera quedaria com a darrera opció, en cas que les
altres fallin o siguin insuficients per capacitat.
En cas de sisme no es contempla l'utilització de cap centre d’acollida sinó la pista del camp de
futbol, opcionalment carpa.
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5. DOCUMENT 5. FITXES
D'ACTUACIÓ
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5.1 FITXES D'ACTUACIÓ
A continuació s'adjunta la llista de les fitxes d'actuació:
FITXA 1
FITXA 2
FITXA 3
FITXA 4
FITXA 5
FITXA 6
FITXA 7
FITXA 8
FITXA 9

CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)
ALCALDESSA
COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA
CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ
CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA
CAP DEL GABINET D’INFORMACIÓ
CAP DEL GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ
REPRESENTANT MUNICIPAL AL CECAT
CAP DEL GRUP LOCAL DE SEGURETAT HIDRÀULICA
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CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)

1

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA
FUNCIONS / ACCIONS
 Avís del sinistre o previsió de risc
Situacions d’avís o de pre-alerta




Ha d’avisar el coordinador tècnic municipal i l’Alcaldessa.
Ha d’avisar, si l’Alcaldessa 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 112
- El coordinador tècnic municipal i l’Alcaldessa.
- 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, 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 adients.
 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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RESPONSABLE MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA (ALCALDESSA)
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA

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.
Ha de contactar amb el CECAT per tal de:
- Confirmar l'avís, ampliar i contrastar la informació.
- Preguntar si s’ha activat el Pla Especial de la Generalitat i si es constitueix el CCA o no (en cas afirmatiu, s’ha de
demanar on es localitza i la forma de comunicació prevista).
- Donar els telèfons de contacte de l'Ajuntament i del CECOPAL.
Avís (emergències previsibles)
Ha d’informar i de donar l’ordre als responsables dels grups actuants de preparar totes les mesures preventives
necessàries i els equips de resposta per l’emergència que es podran necessitar en cas de materialitzar-se les situacions
d’emergència previstes. Per exemple, en el cas de 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...
Pre-alerta
Intensificar les tasques pròpies de l'avís.
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 que el Pla de Protecció Civil Municipal es troba en
situació de prealerta.
Alerta
Ha de donar l’ordre de fer prendre les mesures preventives necessàries en cas de materialitzar-se les emergències
previstes. Per exemple: ha d’ordenar, si s’escau, 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 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.
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’Alcaldessa 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’Alcaldessa 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.
Amb el Comitè municipal de l'Emergència, ha de decidir la constitució dels grups locals d'actuació.
Ha de preparar el CECOPAL (Ajuntament) i el CRA (dependències de la Policia Local) per utilitzar-los com a centres
d'operacions. Ha d’ampliar, si és possible, les línies i els aparells de comunicació (telèfon, fax i ràdio).
Ha d’avaluar els possibles riscos a la població.
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RESPONSABLE MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA (ALCALDESSA)
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA

















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’alcaldessa 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 document 7 de cartografia).
 Models de comunicats: d’activació, de desactivació, d’evacuació i de confinament.
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COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA

3

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA
FUNCIONS / ACCIONS



»





»





»






Avís del sinistre o previsió de risc.
Fer-ne una valoració inicial.
Avís i Pre-alerta
Si ho creu convenient, ha d’avisar a l’Alcaldessa i mantenir-s’hi en contacte per dir-li com evoluciona el sinistre.
Ha d'informar als membres del Comitè Municipal d’Emergència, als centres de coordinació i als grups locals actuants,
si s’escau.
Ha de comunicar al CECAT 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’Alcaldessa i mantenir-s’hi en contacte per dir-li com evoluciona el sinistre.
Si ho creu convenient, ha de suggerir a l’Alcaldessa 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.
Emergència
Ha d’avisar el responsable municipal de l’emergència del Pla (l’Alcaldessa).
Ha de suggerir al responsable municipal de l’emergència del Pla (l’Alcaldessa) 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 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 document 7 de cartografia).
 Models de comunicats.
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CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA




Ha de contactar amb l'alcaldessa. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcaldessa 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 i el quadre d'elements vulnerables que acompanya aquest pla).
 Ha de recollir, contrastar i facilitar a l'Alcaldessa 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.

»









En cas d'evacuació:
Ha de determinar conjuntament amb l'Alcaldessa, el cap de Bombers i el CECAT la zona a evacuar.
Ha de consultar la quantitat i el tipus de població, les necessitats de mitjans...
Ha de demanar a l’Alcaldessa, 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'Alcaldessa i el responsable del Grup Local Logístic i d’Acollida, el centre
d'acollida corresponent. (Consulteu el capítol 6.1.3.)
Ha d’executar l’evacuació.
Ha d’establir el missatge i determinar les rutes d'avís i evacuació.
Ha de mobilitzar, en cas necessari, els mitjans de transport necessaris per 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
 Ha de determinar conjuntament amb l'Alcaldessa, 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’Alcaldessa, perquè al seu torn la demani al director
d’aquest Pla.
 Ha de consultar la informació sobre consells d'autoprotecció.
 Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als nuclis aïllats.
 Ha de determinar conjuntament amb l'Alcaldessa la necessitat d'informar el conjunt de la població.
 Ha d’establir el sistema d'atendre els veïns que s'adrecin a l'Ajuntament cercant informació, bé desplaçant-s'hi, bé per
telèfon.
ESPECIAL PER NEVADES:

»



Avís de risc de nevades intenses: avís
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 de neteja establertes al municipi i per a que estigui a punt les
zones de distribució de fundents, 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.




Avís de risc de nevades intenses: prealerta
Informar els membres del grup de la nova situació.
Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als nuclis aïllats.




»
»






»

Alerta
Ha de consultar la informació sobre consells d'autoprotecció, sobre l’estat de la xarxa viària, sobre les rutes preferents,
sobre els punts conflictius a nivell municipal, sobre la conveniència o obligatorietat de fer servir cadenes, sobre l’estat
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
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CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA
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 quadre d’elements vulnerables). En cas
d’evacuació, s’ha de determinar conjuntament amb l’Alcaldessa 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.
Ha d’executar l’evacuació, en cas que sigui necessari.
Ha d’establir el missatge, els consells d’autoprotecció i determinar les rutes d’avís i evacuació.
Ha de preveure la vigilància de les zones evacuades.
Ha d’establir el sistema d'atendre els veïns que s'adrecin a l'Ajuntament cercant informació, bé desplaçant-s'hi, bé per
telèfon.
Emergència 2
Intensificar les tasques pròpies de l’emergència 1.
Demanar , en coordinació amb el grup logístic, la col·laboració de voluntaris i establir els sistemes de control i adjudicació
de tasques als voluntaris ocasionals.

MITJANS I RECURSOS
 Comunicacions
LLOC ON DIRIGIR-SE
 CECOPAL
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
 Directori telefònic
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CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA




Ha de contactar amb l'Alcaldessa. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'Alcaldessa 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'Alcaldessa.)





Ha de quantificar, preveure i tenir localitzats els mitjans extraordinaris disponibles en el municipi.
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 al
document 6.
Ha de controlar l'ús dels recursos gestionats i el seu estat.
La demanda de recursos aliens al municipi s’ha de fer sempre des del CECAT.

ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’ACOLLIDA











»






»








En cas d'evacuació, ha de determinar conjuntament amb l'Alcaldessa, 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 6.1.3).
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 dels centres 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'Alcaldessa, 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, possibles atencions en el/s centre/s d'acollida.
Avís i prealerta
Avisar els membres del grup local logístic i d’acollida.
Comprovar els mitjans i materials disponibles (nevades):
- Davant la previsió de nevades, fer la previsió del material fundent que pot necessitar el grup d’intervenció en cas de
materialitzar-se les nevades previstes. Recollir aquest material i emmagatzemar-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 fundents, la senyalització dels punts més conflictius i per a
que s’habilitin els aparcaments de vehicles, en cas de ser necessaris.
Alerta
Ha de contactar amb el director del Pla i/o amb el coordinador de l’emergència. Ha de demanar-li informació i instruccions.
Si el director del Pla constitueix el CECOPAL, 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 sal.
En cas que sigui necessari, donar suport als grups actuants pel que fa al material necessari perquè puguin fer les seves
tasques. Per exemple: facilitar al grup local d’intervenció el material fundent, facilitar al personal de tots els grups les
queviures necessàries i el combustible per als vehicles i les màquines, etc.
Preveure el material necessari per l’acollida d’elements vulnerables evacuats, en cas necessari.
En cas que sigui necessari, donar suport 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.
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CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA

»












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 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. Realitzar 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 neteja dels carrers i la distribució de fundents.

MITJANS I RECURSOS
 Comunicacions
LLOC ON DIRIGIR-SE
 CECOPAL
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
 Directori telefònic
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CAP DEL GABINET D’INFORMACIÓ
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA




Ha de contactar amb l'Alcaldessa. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'Alcaldessa 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. Veure els consells
d'autoprotecció a: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/
Recollir i difondre la informació sobre la situació de risc, en coordinació amb el Gabinet de Premsa del CECAT.
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:
- 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.
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
 Comunicacions
LLOC ON DIRIGIR-SE
 CECOPAL
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
 Directori telefònic
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CAP DEL GRUP LOCAL D’INTERVENCIÓ

7

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA
FUNCIONS / ACCIONS
Un cop rebut l'avís de la situació d'incendi forestal:







Ha de contactar amb l'Alcaldessa (o el seu substitut). Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'Alcaldessa constitueix el
CECOPAL, ha de desplaçar-s'hi.
Ha de contactar amb els actuants del grup i convocar-los al Parc de bombers.
D'acord amb l'Alcaldessa 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 dels Bombers.
 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, ha d’organitzar l'avituallament dels equips.
Mantenir informat al Coordinador Municipal de l'Emergència.

MITJANS I RECURSOS
 Comunicacions
LLOC ON DIRIGIR-SE
 CECOPAL
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
 Un exemplar del Pla de protecció civil municipal

69

Matadepera
DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL (DUPROCIM)

FITXA
D'ACTUACIÓ

Data: Maig 2018
Revisió: 0

REPRESENTANT MUNICIPAL AL CECAT

8
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA
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’Alcaldessa.
Si l’Alcaldessa constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-se al CECAT (prèviament ha de posar-se en contacte amb el
CECAT per determinar la necessitat que s’hi desplaci, identificant-se com a representant municipal al CECAT.
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’Alcaldessa.
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
 Comunicacions
LLOC ON DIRIGIR-SE
 Sala de Crisi del CECAT.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
 Directori telefònic
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GRUP DE SEGURETAT HIDRAULICA

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA
FUNCIONS / ACCIONS
 Ha de contactar amb el coordinador de l’emergència. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l’Alcaldessa constitueix el
CECOPAL, desplaçar-s’hi.
 Ha de constituir, si cal, el seu propi Grup de tècnics assessors i inspectors
Alerta
 Ha de contactar amb el CECAT per tal de sol·licitar informació sobre les prediccions meteorològiques i les possibles afectacions a
les rieres i torrents del terme.
 Informar al Coordinador Municipal sobre l’evolució de les pluges així com de l’estat de les infraestructures situades a les zones
inundables, i/o rieres.
Emergència
 Planificar, dirigir i coordinar les actuacions pròpies del Grup, d’acord amb els criteris establerts pel Comitè d’Emergència i el
Director del Pla.
 Estar en contacte amb els responsables de l’ACA per valorar el comportament de les infraestructures a les rieres.
 Informar i assessorar a temps real al responsable municipal de l’emergència directament o a través del coordinador municipal de
l’emergència.
 Coordinar les seves actuacions amb els altres grups locals d’actuació a través del CECOPAL.
 Estar en contacte permanent amb el Cap del Grup especial de Risc del Pla INUNCAT.
 Fer el seguiment de l’evolució de la situació meteorològica i de les prediccions més immediates
 Fer el seguiment en temps real, juntament amb el Grup Local d’Ordre, del creixement de les rieres i torrents.
 Avaluar la informació i establir les possibles conseqüències en quant a la vulnerabilitat de les infraestructures.
 Donar suport a l’ACA i al Grup Especial de Risc de l’INUNCAT
MITJANS I RECURSOS
 El propis dels tècnics implicats
LLOC ON DIRIGIR-SE
 CECOPAL
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
 Fitxes sobre el personal
 Fitxes sobre materials i maquinària
 Cartografia de l’INUNCAT
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A continuació s'adjunta l'índex de plànols:
Risc territorial:
1. Mapa Comarcal
2. Plànol de cartografia bàsica
3. Plànol d'hidrants del nucli urbà de Matadepera.
Risc d'incendis forestals
4. Plànol d'incendis de la Diputació de Barcelona
Risc d'inundacions
5. Plànol de zones potencialment inundables, períodes de retorn, punts conflictius, punts
d'actuació prioritària i punts de tall
Risc de nevades
6. Plànol de cotes, punts conflictius, zona de col·locació de cadenes i rutes de neteja
Risc sísmic
7. Plànol geològic del terme municipal
Risc vent
8. Plànol de risc de ventades
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ANNEX I. MODELS DE DECLARACIÓ D’ACTIVACIÓ I ALTRES
COMUNICATS I DISPOSICIONS
1. MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA
D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER ................................
NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA DE
PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER ..........................
(enviar-ho al CECAT)
Mireia Solsona Garriga, Alcaldessa de Matadepera, pels poders que tinc,
DECLARO:
LA SITUACIÓ DE PRE-ALERTA del Pla de protecció civil
........................................

municipal, a causa de/d’

Les mesures previstes són:



Mireia Solsona Garriga
Alcaldessa
Matadepera,

de/d’

de 201

2.MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL PLA DE
PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER ............................................. EN ALERTA/EMERGÈNCIA
NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN

ALERTA

(enviar-ho al CECAT)
Mireia Solsona Garriga, Alcaldessa de Matadepera, pels poders que tinc,
DECLARO:
ACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d’ ........................................
CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències.
Les mesures previstes són:


Mireia Solsona Garriga
Alcaldessa
Matadepera,

de/d’

de 201
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NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER ...............................
EN EMERGÈNCIA/

EMERGÈNCIA 1/EMERGÈNCIA 2
(enviar-ho al CECAT)

Mireia Solsona Garriga, Alcaldessa de Matadepera, pels poders que tinc,
DECLARO:
ACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d’ ........................................
CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències.
Les mesures previstes són:



Mireia Solsona Garriga
Alcaldessa
de Matadepera,

de/d’

de 201

NOTIFICACIÓ DE DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER
...............................
(enviar-ho al CECAT)
Mireia Solsona Garriga, Alcaldessa de Matadepera, pels poders que tinc, ja que ha desaparegut
tot el risc,
DECLARO:
DISSOLT el Comitè d'Emergències.
DESACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d’ ........................................, i la
tornada a la normalitat.

Mireia Solsona Garriga
Alcaldessa
de Matadepera,

de/d’

de 201
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3.MODEL DE BAN AMB UNA ORDRE D’EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

BAN – ORDRE D’EVACUACIÓ
L’Ajuntament comunica que s’ha d’evacuar la zona compresa:......(especifiqueu el nom dels carrers / les
zones).................... Seguiu les següents instruccions:




Aneu amb els vostres vehicles a.......................................... (especifiqueu el trajecte o la ruta a seguir, si
cal)..............................
Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a......(especifiqueu l’adreça)..........................
Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en preneu; diners...). Si aneu
carregats, l’evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com cal.

BAN – ORDRE DE CONFINAMENT
L’Ajuntament comunica que la població, barriada ……………………, ha de quedar-se confinada o tancada a
casa seva. Seguiu les següents instruccions:






Tanqueu-vos a casa vostra; si sou al carrer, tanqueu-vos a l’edifici més pròxim.
Tanqueu les portes i les finestres.
Pareu els sistemes de ventilació i climatització.
Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació.
No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.

4.MODEL DE COMUNICAT D’AVÍS D’EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

COMUNICAT D’EVACUACIÓ
ATENCIÓ, ATENCIÓ:
instruccions:




L’Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona. Seguiu les següents

Aneu, amb els vostres vehicles, a .........................................................................
Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a .................................... , on us recollirem.
Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes.

A ............................................., podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem informats
.

COMUNICAT DE CONFINAMENT
ATENCIÓ, ATENCIÓ:
L’Ajuntament comunica a la població, barriada………………..que ha de quedar-se
confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions:






Tanqueu-vos a casa vostra, si sou al carrer a l’edifici més pròxim
Tanqueu les portes i les finestres
Pareu el sistemes de ventilació i climatització
Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació
No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres
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ANNEX II. CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ PEL RISC
En cas d'emergència, es recomana seguir els consells d'autoprotecció pel risc definits a la pàgina
web de Protecció Civil de la Generalitat:
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/
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I

PROTOCOLS

El municipi de Matadepera s'han elaborat els següents Plans d’autoprotecció:
Telèfon de contacte
Entitats amb PAU

Director/a

Institut Matadepera

Escola Ginesta

Escola Montcau-La Mola

Llar d’Infants Sagrada Família

Llar d’Infants Els pinetons

Escola Joan Torredemer

Residència 3a edat Sagrada
Família
Escola Bressol Municipal RaletRalet

Pavelló Municipal

Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt
Escola Municipal de música
Frederic Mompou
Residència Els Roures.
Els Roures de Matadepera
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ANNEX IV. ACTUACIÓ EN CAS DE PANDÈMIA
» ACTUACIONS PER A MANTENIR LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS BÀSICS
El municipi, com a ens responsable de la prestació de tota una sèrie de serveis al ciutadà, entre
els quals hi ha el servei de protecció civil, ha de preparar-se per poder garantir la continuïtat en la
prestació d’aquests serveis. Com a serveis imprescindibles per al funcionament del municipi, es
consideren els següents:
 Serveis de salut, seguretat i emergències: agrupa els serveis necessaris per a atendre la
població afectada per una emergència associada a la pandèmia i en general els elements
necessaris per gestionar les emergències (centres de coordinació, comunicacions...). Des del
punt de vista municipal, es concreten els tipus i subtipus següents:
- Serveis sociosanitaris:
 Centres sociosanitaris de la xarxa pública i privada
 Serveis sociosanitaris de l’administració local (teleassistència, ...)
- Serveis de seguretat ciutadana:
 Policies Locals
 Seguretat privada d’edificis públics
- Serveis de salvament, prevenció i extinció d’incendis
- Serveis de Protecció Civil i logístics:
 Personal de serveis de Protecció Civil
 Subministraments bàsics i sanejament: agrupa la producció, transport i distribució d’aigua,
gas, electricitat, recursos energètics (combustibles), d’aliments de primera necessitat i
medicaments. Inclou també la recollida i tractament de residus urbans i d’aigües residuals. Es
concreten els tipus i subtipus següents:
- Subministrament de recursos vitals:
 Aigua potable
 Aliments primera necessitat
 Medicaments (especialment els considerats vitals en els tractaments)
- Subministrament de recursos energètics:
 Combustibles per a transport col·lectiu i vehicles motor (producció, distribució i
subministrament, benzineres), prioritzant els operatius d’emergència.
- Recollida i tractament de residus sòlids urbans
- Tractament d’aigües residuals
 Altres serveis imprescindibles pel funcionament del municipi: engloba la resta de serveis
necessaris per al desenvolupament de les activitats. Es concreten els tipus i subtipus següents:
- Transport:
 Xarxa d’autobusos municipals
- Comerç
- Administració pública i serveis d’atenció al ciutadà:
 010
 Oficines d’atenció al ciutadà.
 Altres serveis de l’administració pública.
- Ensenyament:
 Llars d’Infants del sistema públic i privat.
- Serveis funeraris
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Preventivament, es preveuen tota una sèrie d’actuacions que garanteixin el mínim de personal
necessari per la prestació dels serveis anteriors, ja sigui de forma directa o indirecta.
El sistema previst per al reforç de personal es definirà en funció de l’emergència i la disponibilitat
del personal en el moment d’aquesta.
 Es garanteix la vacunació d’aquell personal que faci funcions en l’àmbit de:
- Serveis sociosanitaris:
 Centres sociosanitaris de la xarxa pública
 Serveis sociosanitaris de l’administració local (teleassistència, ...)
- Serveis de seguretat ciutadana:
 Policies Locals
 Seguretat privada d’edificis públics
- Serveis de salvament, prevenció i extinció d’incendis:
 Bombers municipals
 Altres serveis i cossos de prevenció i extinció d’incendis
- Serveis de Protecció Civil i logístics:
 Personal de serveis de Protecció Civil municipals
A més, en una situació de pandèmia, l'Ajuntament s'encarrega del seguiment de la capacitat de
prestació dels diferents serveis. Per fer aquest seguiment de manera homogènia, s’estableixen els
llindars següents:
 Nivell 1: en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles permet
prestar el servei en condicions de normalitat. De forma simplificada, s’assumeix que el
nivell 1 es correspon amb el valors superiors al 75% de la plantilla disponible.
 Nivell 2 o de serveis mínims: en aquells casos en què el percentatge de treballadors
disponibles no permet un servei o activitat en condicions de normalitat però sí que permet
mantenir una activitat de serveis mínims que cobreix especialment les franges de major
demanda de servei. De forma simplificada, s’assumeix que el nivell 2 es correspon amb
valors entre el 50 i el 75% de la plantilla disponible.
 Nivell 3 o d’incapacitat en el servei: en aquells casos en què el percentatge de
treballadors disponibles no permet ni tal sols condicions de serveis mínims i per tant es
considera no operatiu. De forma simplificada, s’assumeix que el nivell 3 es correspon amb
valors inferiors al 50% de la plantilla disponible.
La definició dels nivells tindrà en compte bàsicament el percentatge de la plantilla habitual
disponible. Caldrà tenir en compte també:
 El nombre mínim de personal laboral estrictament necessari per al desenvolupament en
condicions de normalitat de l’activitat, per tant, la capacitat d’acumulació de tasques.
 El personal disponible de reforç (borses de treball, suplències, ...) i la possibilitat de
concentrar els períodes de descans habituals quan aquests siguin superiors als de cap de
setmana (per exemple, activitats on es treballa alternativament 4 dies i es descansen 3 o
similars)
 Les activitats que es poden realitzar mitjançant teletreball o que poden minimitzar la
presència dels treballadors a les oficines a unes hores o dies concrets.
 Les operacions i manteniments menors que es poden suprimir per a reforçar els
manteniments principals i les operacions bàsiques de l’activitat.
 La cadència, inferior a l’habitual que permeti igualment mantenir un bon servei en
condicions de “quasi normalitat“ (per exemple, recollida d’escombraries cada dos dies en
comptes de diàriament).
Caldrà que per a aquesta valoració es tingui també en compte el potencial increment en la
demanda dels serveis o activitats com a resultat de la pandèmia, especialment en tot allò
relacionat amb l’àrea assistencial i d’atenció al ciutadà.
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» CHECKLIST
A continuació s’adjunta un checklist per tal de facilitar el seguiment del grau de prestació dels
serveis bàsics municipals.
El coordinador municipal de l’emergència avisarà al CECAT, quan com a conseqüència de
la pandèmia, es produeixi algun canvi en el nivell d’operativitat tant en nivell ascendent com
descendent.
SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT
DEL MUNICIPI
Salut, Seguretat i Emergències
Centres i Serveis sociosanitaris
Policia Local
Bombers
Protecció Civil Municipal

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Subministraments Bàsics i Sanejament
Aigua potable
Neteja i manteniment
Enllumenat públic
Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del
Municipi
Transport col·lectiu
Administració Pública (diferents dels cossos de seguretat i
protecció civil)
Llars d'Infants (xarxa pública, si escau)
Serveis Funeraris

Per als serveis que no són responsabilitat del municipi (per exemple, el subministrament elèctric,
d'aliments, etc), aquest haurà d'avisar el CECAT indicant la qualitat o el nivell de servei prestat i no
tant la plantilla disponible atès que no depenen directament del municipi.
SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT
DEL MUNICIPI
Subministraments Bàsics i Sanejament
Aliments
Combustible (també per al transport col·lectiu, gas natural,
butà, propà, gasoil calefacció,...)
Electricitat
Medicaments
Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del
Municipi
Comerç
Finances (xarxa de caixes i bancs)
Llars d'Infants (xarxa privada)
Comunicacions (telefonia, ràdio i televisió, correu,...)
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» ACTUACIONS A FER ALS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS
De forma resumida, es destaquen les actuacions següents:
 Aplicar els procediments d’actuació en cas que es determini que existeix un cas entre el
personal propi i/o entre la població del municipi. El procediment d’actuació consistirà a adoptar
les mesures que es considerin en cada cas.
 Utilitzar mitjans telemàtics per continuar treballant des de casa (per al personal per al qual no
és imprescindible la presència física al seu lloc de treball).
 Comprovar que les dependències de l’Ajuntament tenen un bon sistema de ventilació que
contribueixi a una de les mesures d’autoprotecció habituals (ventilació dels edificis).
 Formar als treballadors sobre les mesures d’higiene personal i en l'ús d'equipaments compartits
(vehicles, ordinadors, telèfons, ...)
 Repartir, si s’escau en funció de les característiques de la situació, guants d'un sol ús entre el
personal
 Preveure una neteja d'aquell maquinari de treball compartit (impressores, fotocopiadores,...)
abans de la seva utilització per nou personal. Es llençaran els papers i guants en contenidors
amb tapa que han de ser buidats i desinfectats diàriament.
 Respectar la distància mínima d’un metre durant l’atenció al públic, per evitar el contagi del
virus.
 Addicionalment, per a feines fora del centre de treball on no és possible la neteja de mans amb
aigua i sabó, poden utilitzar-se productes amb solució alcohòlica.
 Consultar les recomanacions adients per a contrarestar l’efecte de la pandèmia, a les pàgines
web habilitades per les autoritats sanitàries.
 Consultar les recomanacions orientades a les empreses per a la planificació de les mesures
d’emergència en cas de pandèmia, a la pàgina web del Departament de Treball de la
Generalitat.

» ACTUACIONS ESPECÍFIQUES AL CENTRE RECEPTOR D’ALARMES I A ALTRES
CENTRES D’ATENCIÓ TELEFÒNICA

Aquest tipus de centres de treball impliquen diferents torns de treball, de manera que el personal
comparteix els mateixos equips de treball: telèfons, auricular, ordinadors... Per aquest motiu,
s’estableixen recomanacions preventives addicionals, entre les que destaquen les següents:
 Repartiment, si s’escau, de guants d'un sol ús per a la neteja de l'equipament de la Sala.
 Reforçar el sistema de ventilació, assegurar l’ús personal i intransferible d’equips (emissores,
telèfons, mans lliures, teclats,....) o assegurar la seva neteja abans de cada canvi de torn per
evitar que quedin possibles partícules d'usuaris portadors. Les neteges poden ser amb papers
humits amb solucions alcohòliques. Es llençaran els papers i guants en contenidors amb tapa
que han de ser buidats i desinfectats diàriament.
 Una estona abans del canvi de guàrdia es podrien fer les següents actuacions a la Sala:
- Si és possible, desviar el telèfon a alguna sala adjacent que serveixi de sala intermèdia
entre l’entrada i la sortida a la sala principal.
- Realitzar la neteja de la sala i ventilar-la (obrir finestres, activar ventiladors al màxim, etc.)
(Les persones que finalitzen la guàrdia ja no tornen a entrar a la sala, es deixa tot apuntat
al registre d'incidències o en algun mitjà similar i es marxa; desviant altre cop el telèfon a la
sala abans de sortir)
- Els relleus entren directament a la sala annexa a la sala principal.
- Tant el personal sortint com el personal entrant passa a rentar-se les mans amb aigua i
sabó a la sortida i entrada a la sala. També cada cop que s'entri o se surti de la sala per
períodes de descans curts o per necessitats higièniques, es procedirà al rentat de mans
amb aigua i sabó.
- Mentre duri la possibilitat de contagi, dinar o sopar a zones no comunes. Caldrà rentar els
recipients i utensilis utilitzats en el moment que es facin servir i deixar la porta oberta
perquè es ventili.
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ANNEX VI. PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA DEL
PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC
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Protocol d’actuacions del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
en situacions d’alt risc o emergències al medi natural.

1. Introducció
El present document es redacta seguint el Criteri 014-2013 del Protocol General d’actuacions
en situacions d’alt risc o d’emergències al medi natural elaborat per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona, per tal de determinar el sistema de preparació i resposta
davant situacions d’emergència i greu risc que es puguin produir dins l’àmbit de l’espai natural
protegit o la zona més immediata.
L’objectiu d’aquest document és tenir una visió global dels riscos que es poden produir dins
l’Àmbit del parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, en la seva zona d’influència o àmbit
de pública concurrència; i que poden afectar les persones, els béns i el medi ambient. Aquest
document vol ser una eina bàsica d’ajuda a la gestió de les emergències que es puguin produir
en el territori del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Per aquest motiu, el protocol contempla els principals riscs i les emergències associades a
aquests i derivades de l’anàlisi del risc històric.
També es concreten els diferents aspectes relacionats amb l’organització de la resposta a
l’emergència i el procediment a seguir per a desenvolupar les accions oportunes en cada una
de les situacions identificades.
Finalment, aquest document presenta una relació dels mitjans i recursos disponibles per a la
gestió de l’emergència, tant personals com materials.

1.1.

Responsable de decretar l’activació i desactivació del protocol

Tal com estableix el Protocol General d’actuacions en situacions d’alt risc o d’emergències al
medi natural, l’activació del protocol d’actuació correspon a la persona que està prestant el
Servei de Guàrdia Permanent (tècnic/a de guàrdia o bé cap de guàrdia d’estiu) de l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals, en base a les següents fonts d’informació rebudes:
1) Activació d’avisos davant de situacions de risc potencial o de risc alt emesos pel Centre
de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), que comportin l’activació de plans
d’emergència municipal en els municipis del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac (PROCICAT, INUNCAT, NEUCAT, ...).
2) Avís de Situació Meteorològica de Perill (SMP) emès pel Servei Meteorològic de
Catalunya, quan el grau de perill sigui qualificat com a alt o molt alt, és a dir entre
valors 3 i 6, i afecti als municipis del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
3) L’avís que es pugui derivar de situacions locals, no previstes i detectades per fonts
d’informació pròpies del parc o dels ajuntaments (guardes, policies municipals, gestors
d’equipaments, etc.).
Pel punt 1) i 2) el Tècnic de guàrdia comunicarà la situació al Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals i a la direcció del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac si aquesta està en
servei. En horari de 10 a 15 h es comunicarà al Centre d’Informació del Coll d’Estenalles que
actuarà al parc com a coordinador de les emergències entre els guardes i altra personal del
parc i els equipaments.
Si la informació es rep segons el punt 3) la direcció del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac ho posarà en coneixement del Tècnic de Guàrdia qui serà el responsable d’activar el
protocol. En horari de 10 a 15 h es comunicarà al Centre d’Informació del Coll d’Estenalles que
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actuarà al parc com a coordinador de les emergències entre els guardes i altra personal del
parc i els equipaments.
En cas d’activació del protocol, es comunicarà aquesta situació al Centre d’Informació del Coll
d’Estenalles, en endavant Estenalles. Aquests es coordinaran per comunicar l’activació del
protocol als equipaments, al personal dels punts d’informació i, en cas d’estar desplegat, també
al Dispositiu de Prevenció d’incendis (DPI).
En cas que l’activació s’hagi produït fora de l’horari de treball, el tècnic de Guàrdia determinarà
com s’articula un centre de seguiment i comunicacions, que pugui fer aquestes tasques mentre
no entri en funcionament Estenalles o comencin a treballar els guardes.
Desactivació: quan el Tècnic/a de Guàrdia tingui coneixement de la desactivació dels avisos
de risc decidirà quan procedeix decretar la desactivació del protocol comunicant aquesta
situació al Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i a la direcció del Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac; si aquesta no està en servei ho faran directament als guardes en
servei i Estenalles.

2. Factors de risc del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Definim a continuació alguns dels conceptes que seran utilitzats al llarg d’aquest document i
que són importants per a la comprensió de la informació aportada.
Risc:
Es pot definir, de forma general, com el dany o pèrdues que es poden produir com a
conseqüència d’un succés o conjunt de successos que puguin afectar negativament les
persones, el medi ambient i els béns. El risc es pot mesurar en termes quantitatius (víctimes,
ferits, pèrdues econòmiques, elements ambientals destruïts), o caracteritzar en termes
qualitatius (alt, mitjà, baix, etc.). El risc té com a unitats, les unitats dels elements “afectats”
dividit per la unitat de temps en que s’esperen aquest danys. Per exemple morts/anuals,
ferits/anuals, euros/anuals, etc.
Es pot entendre millor el risc si el considerem format bàsicament per dos conceptes: la
perillositat i la vulnerabilitat.
Perillositat:
Freqüència i intensitat a la que es presenten fenòmens d’una determinada severitat (intensitat o
magnitud) en un interval de temps i en un espai determinat. En altres paraules, la perillositat
ens indica el fenomen que produeix el risc, per exemple, un terratrèmol d’una certa magnitud,
unes pluges de certa quantitat de pluja, una fuita de material contaminant de cert abast, etc. La
perillositat es pot expressar numèricament com la freqüència associada a un fenomen de certa
intensitat.
Es evident que per a què es pugui produir un dany, aquest fenomen ha de trobar elements que
li siguin vulnerables, elements que puguin resultar afectats (vulnerabilitat).
Vulnerabilitat:
Predisposició intrínseca d’un sistema (subjecte, grup, element físic, ecosistema, etc.) a patir
danys davant un fenomen d’una severitat (intensitat o magnitud) determinada. Per exemple,
podem parlar de la vulnerabilitat d’un edifici davant un terratrèmol d’una determinada intensitat;
la vulnerabilitat d’un individu davant una fuita tòxica, la vulnerabilitat d’un ecosistema davant
d’un incendi forestal, etc. S’ha de considerar que els sistemes seran més vulnerables quan més
puguin resultar danyats i quan més triguin en recuperar-se d’aquest dany.
Efecte dominó
És la capacitat de que es produeixi una nova situació d’emergència com a conseqüència d’una
situació d’emergència anterior.
S’indiquen els principals possibles receptor d’efecte dominó:
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2.1.

Afectació a benzineres per incendi.
Afectació de dipòsits de carburant per incendi.
Afectació a establiments de caràcter perillós per riscos diversos.
Afectació a línies elèctriques i de telèfon per incendi o fenomen meteorològic.
Afectació a mitjans de transport i/o carretera per incendis, esllavissades, nevades,
inundacions o altres fenòmens meteorològics.

Situacions de risc

Aquest protocol ha identificat i classificat els riscos que poden generar emergències i que
poden afectar a les persones, els béns o al medi ambient en l’Àmbit del parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac.
Identificació del risc:
Grup de Risc

Origen Natural

Origen Antròpic

Origen Tecnològic

Tipus de Risc
Meteorològic:
Nevades.
Ventades.
Boires
Pluges torrencials.
Caigudes de llamps.
Gelades.
Pedregades.
Sequeres.
Onades de calor.
Onades de fred.
Geològic:
Moviment de terres, esllavissades, despreniments.
Fallades de terreny.
Inundacions:
Acumulació fluvial.
Riuades.
Incendi forestal
Accidents:
de muntanya (excursionista/usuaris).
BTT.
Trànsit.
Transport públic.
Caça.
Presència d’animals.
Desapareguts
Anomalies als subministraments bàsics a la població:
aliments.
Aigua.
Electricitat.
Altres.
Associats a grans concentracions de persones:
Viu el parc.
Coneguem els nostres parcs
Altres activitats organitzades.
Torres elèctriques:
Manteniment deficient.
Incendi instal·lacions.
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* D’acord amb la Guia per a la redacció de
plans d’autoprotecció de centres municipals
de la Direcció General de Protecció Civil.
Departament d’Interior. Generalitat de
Catalunya.

Classificació dels riscos que poden generar emergències al Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac.
Tipus de Risc
Incendi forestal
Accidents:
De muntanya (excursionista/usuaris).
Ciclistes (BTT)
Trànsit
Transport públic
Caça
Presència d’animals
Desapareguts
Meteorològic:
Nevades
Ventades
Pluges torrencial /inundacions
Caigudes de llamps
Gelades
Pedregades
Boires
Sequeres
Onades de calor
Onades de fred.
Inundacions:
Acumulació fluvial
Riuades.
Geològic:
Esllavissades, despreniments
Fallades del terreny
Anomalies torres elèctriques
Caiguda de cables elèctrics.
Incendi instal·lacions elèctriques
Associats a grans concentracions de
persones.
Viu el parc (campanya escolar i Matinal
del parc)
Conguem els nostres parcs
Altres activitats organitzades.

Risc
I

Probabilitat
A

Conseqüències
MN

TO
MO
MO
T
TO
TO
TO

B
M
M
B
B
B
B

N
N
N
N
N
N
N

T
I
MO
MO
T
MO
T
I
I
B

B
A
M
M
B
M
B
A
A
B

PN
N
N
N
N
N
N
MN
MN
PN

MO
MO

M
M

N
N

MO
TO

M
B

N
N

MO
I

B
M

MN
MN

MO

M

N

TO
TO

B
B

N
PN
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S’estableix el nivell de risc valorant, en
primer lloc, la gravetat de les conseqüències
d’una emergència o accident provocat pel
factor de risc considerat i, en segon lloc,
valorant la probabilitat que succeeixi (per a
aquesta valoració, és important disposar del
mapa de riscos). La combinació d’ambdues
dades té com a resultat el nivell de
tolerabilitat del risc i, en conseqüència, la
urgència de les accions preventives que cal
dur a terme. Així, per exemple, nivells trivials
o tolerables de risc no requereixen accions
específiques i, per contra, els nivells més alts
demanden accions . A manera indicativa, la
següent taula recull els criteris per a l’adopció
d’actuacions en relació amb la qualificació
del risc.

2.2.

Localització de les situacions de risc

Incendi forestal:
Principals conseqüències
- Destrucció de la massa forestal.
- Talls en vies de comunicació.
- Afectació a masies i zones habitades.
- Riscos associats: manca de
subministrament de serveis.
- Afectació a les persones.
- Afectació a la fauna.

Zones de risc
Àmbit del parc.
Antecedents:
Zona de ponent: 1985, 1986 i 1987. 1994?
Vall d’Horta: 1973, 1994, 2003

Accidents:
De muntanya:
Principals conseqüències i afectació
- Relliscades.
- Topades amb pedres o branques.
- Caigudes.
- Ferits lleus i greus.
- Trasllat a l’hospital.

Zones de risc
Itineraris, Àmbit del parc.

Ciclistes (BTT):
Principals conseqüències i afectació
- Excés de velocitat.
- Ferits greus traslladat amb helicòpter.
- Defunció.
- Tall de vies de comunicació.
- Rescat.

Zones de risc
Àmbit del parc.
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Trànsit:
Principals conseqüències i afectació
- Excés de velocitat.
- Distracció del conductor.
- Invasió de carril contrari.
- Talls en vies de comunicació.
- Risc d’incendi forestal.
- Ferits greus.

Zones de risc
Àmbit del parc.
Antecedents:
Carretera B 124
Carretera BV 1221
Camins

Transport públic / Transport escolar
Principals conseqüències i afectació
- Talls en vies de comunicació.
- Risc d’incendi forestal.

Zones de risc
Àmbit del parc.
Antecedents:
Carretera B-124
Carretera BV-1221

Caça:
Principals conseqüències i afectació
- Talls en vies de comunicació.
- Rescat de difícil accés.
- Accidents de caça

Zones de risc
Àrees de caça privades
Zona central de la caça controlada

Presència d’animals:
Principals conseqüències
- Eixams.
- Accidents per atropellament fauna
- Atac de gossos
- Picades d’animals diversos

Zones de risc
Àmbit del parc.

Desapareguts/Perduts:
Principals conseqüències
- Gran desplegament
d’emergències.

de

serveis

Zones de risc
Àmbit del parc.
Antecedents:
La Mola

Meteorològic:
Nevades:
Excepcional
Principals conseqüències
- Talls en les vies de comunicació.
- Riscos
associats:
manca
de
subministrament de serveis.
- Aïllament de masos, cases separades
del nucli urbà i alguna urbanització.
- Aglomeració de vehicles i persones
en zones altes per fer fotografies.

Zones de risc
Àmbit del parc.
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Ventades:
Principals conseqüències
- Talls en les vies de comunicació.
- Riscos
associats:
manca
de
subministrament de serveis.
- Aïllament de masos, cases separades
del nucli urbà i alguna urbanització.
- Caigudes d’arbres i branques.
- Altres.

Zones de risc
Àmbit del parc.
Antecedents:
Tota la xarxa viària de l’àmbit del parc

Pluges torrencials:
Principals conseqüències
- Talls en les vies de comunicació.
- Riscos
associats:
manca
de
subministrament de serveis.
- Afectació zones habitades pròximes a
riu i rieres.
- Despreniments de terres i pedres.
- Aïllament de masos, cases separades
del nucli urbà i alguna urbanització.
- Caiguda de branques a les vies de
comunicació.

Zones de risc
Àmbit del parc.
Itineraris i camins: punts de creuament de rieres i torrents
Antecedents:
Riu Ripoll
Riera de Nespres

Caigudes de llamps:
Principals conseqüències
- Tall de subministrament de llum.
- Incendi forestal.
- Risc per les persones.

Zones de risc
Àmbit del parc, zones elevades i torres de
guaita

Gelades:
Principals conseqüències
- Accidents de trànsit.
- Caiguda de persones.

Zones de risc
Tot l’àmbit del parc
Antecedents:
Entorn Montcau
SL-C 67 Balmes, masies i molins: el pas per davant de
l’àrea d’esplai de la riera de Nespres

Pedregades:
Principals conseqüències
- Accidents de trànsit.
- Dany a les persones.
- Danys a conrreus i béns

Zones de risc
Àmbit del parc.

Boires:
Principals conseqüències
- Accidents de trànsit.
- Desorientació de persones.

Zones de risc
Àmbit del parc.

Sequeres:
Principals conseqüències
- Risc d’incendi.
- Afectació a la fauna i vegetació

Zones de risc
Tot l’àmbit del parc.
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Onades de calor:
Principals conseqüències
- Risc d’incendi.
- Cop de calor.

Zones de risc
Principalment zones solanes del parc.
Itineraris.
Treballs forestals

Onades de fred:
Principals conseqüències
- Afectació a les vies de comunicació.
- Hipotèrmia.

Zones de risc
Àmbit del parc.

Geològic:
Moviments de terres, esllavissades, despreniments:
Principals conseqüències
- Talls en les vies de comunicació.
- Riscos
associats:
manca
de
subministrament de serveis.
- Aïllament de masos, cases separades
del nucli urbà i alguna urbanització.
- Accidents de trànsit.
- Danys a les persones.

Zones de risc
Antecedents:
Carretera B-124
Carretera BV-1221

Torres elèctriques:
Manteniment deficient:
Principals conseqüències
- Talls en les vies de comunicació.
- Riscos
associats:
manca
subministrament de serveis.
- Incendi forestal.

Zones de risc
Tot l’àmbit del parc
de

Associats a grans concentracions de persones:
Viu el parc (campanya escolar i Matinal del parc):
Principals conseqüències
- Accidents: caigudes, picades
d’insectes
- Risc d’incendis
- Vies d’evacuació.
- Confinament.

Zones de risc

Coneguem els nostres parcs:
Principals conseqüències
- Accidents: caigudes, picades
d’insectes.
- Risc d’incendi.

Zones de risc
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-

Vies d’evacuació.
Confinament.

Activitats esportives:
Pricipals conseqüències
- Accidents d’escalada
- Accidents de BTT
- Gent que es perd
- Picades d’animals
- Accidents en creuar vies

Zones de risc:
Tot l’àmbit del parc

3. Actuacions en cas de situacions d’alt risc o emergències.
En cas d’activació del protocol per part del Tècnic/a de Guàrdia, s’assegurarà que tot el
personal del parc tingui coneixement de l’activació, la direcció del parc o, si no està de
servei, Estenalles informarà a tots els equipaments d’ús públic que es puguin veure afectats.
En cas d’estar desplegat, també s’informarà al Dispositiu de Prevenció d’Incendis (DPI).
A tal efecte s’utilitzarà el llistat telefònic on figuren els equipaments i personal responsable per
avisar-los. Aquest llistat telefònic s’haurà d’actualitzar anualment.
Els equipaments d’ús públic actuaran com a refugi dels visitants sempre que les condicions ho
permetin i que l’equipament es trobi en horari de obertura pública.
Tot el personal del parc, així com el personal dels punts d’informació, atendran les instruccions
que rebin a través del comandament corresponent, Tècnic de Guàrdia o Direcció, tant pel que
fa a les actuacions destinades a la protecció i prevenció de riscos dels visitants com pel que fa
a les mesures d’autoprotecció.
La Direcció del parc si es troba de servei o, en cas contrari, el Tècnic de Guàrdia, determinarà,
davant situacions de risc i/o d’emergència, les mesures que permetin garantir les
comunicacions internes i externes, donant instruccions per tal que:
-

Les línies telefòniques s’utilitzin prioritàriament per a comunicacions relatives a la
situació de risc i/o emergència i es redueixin al mínim imprescindible les altres
comunicacions.
Tot el personal del Parc i els equipaments rebin la informació relativa a l’activació del
protocol i les recomanacions pertinents.
El personal de guarderia disposi dels telèfons d’emergència necessaris.
Els punts d’informació disposin dels telèfons de l’oficina del Parc i dels guardes en actiu
per comunicar qualsevol incidència.
Es realitzin les comunicacions per emissora per agilitzar la informació, valorar que algú
es quedi a Control per centralitzar la comunicació.
Es posi en coneixement del Tècnic de Guàrdia de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals
la situació.

A més assegurarà que:
-

Tot el personal disposi dels Equips de protecció individual adients i en bon estat.
Donarà instruccions a la colla de manteniment per a què tant els vehicles com les eines
estiguin a punt.

Per a emergències on sigui possible una previsió, abans d’activar el Protocol d’actuació, el parc
pot començar a fer una sèrie d’actuacions preventives per minimitzar les possibles
conseqüències dels fenòmens previstos. La Direcció del parc indicarà les actuacions següents:
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-

Seguiment de la situació (en funció del tipus d’emergència i de la probabilitat de la
materialització del fenomen).
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.
Transmissió de la informació al personal del parc i punts d’informació.
Possible reunió del personal del parc per coordinar-se en les zones a cobrir.
Informació als usuaris i veïns sobre el risc: mesures preventives, consells i
recomanacions.
Comprovació de les comunicacions: emissores i telèfons.
Comprovació dels mitjans i recursos disponibles per fer front a l’emergència.
Comprovació periòdica de les farmacioles.

Control d’accessos
El control d’accessos és necessari en cas d’emergència per nevades, aiguats o inundacions,
esllavissades, incendis forestals i d’altres que puguin afectar a les vies d’accés al parc.
El control d’accessos té com a objectiu vigilar les entrades i les sortides de persones i vehicles
de la zona d’emergència. Amb aquest control es pretén:
-

3.1.

Facilitar l’entrada i sortida dels Grups d’Actuació a la zona d’emergència.
Establir el control del trànsit i disposició de vehicles dels diferents grups que arriben al
CCA (Centre de Comandament Avançat).
Evitar danys a les persones i vehicles per accés a vies insegures.
Minimitzar l’efecte de l’emergència sobre la normalitat del trànsit i la seguretat viària.

Actuacions davant de condicions meteorològiques extremes.

Com a norma general s’adoptaran les mesures següents:
¾ En els equipaments del parc es penjarà en lloc visible el comunicat del CECAT pel
coneixement dels visitants.
¾ Els guardes i el personal dels punts d’informació recomanaran als usuaris suspendre la
seva visita al Parc mentre les condicions es mantinguin adverses. Advertiran als
visitants de les zones potencialment perilloses.
¾ Es distribuirà el tríptic “Visitem el parc amb seguretat. L’autoprotecció dels visitants”.
¾ Si, malgrat tot, alguna persona o col·lectiu persisteix en el seu propòsit de realitzar
alguns dels itineraris o activitats que presenten situacions de risc, el guarda i/o
l’informador intentaran recaptar informació en relació amb l’itinerari, l’horari previst i
telèfon de contacte. I es donaran instruccions oportunes per evitar accidents.
¾ Si es produeix l’afectació de la viabilitat a carreteres de la xarxa general, es comunicarà
a l’administració responsable de la gestió d’aquestes carreteres:
o B-122 ctra. de l’Obac-Rellinars: Generalitat de Catalunya.
o B-124 ctra. de Sant Llorenç Savall: Generalitat de Catalunya.
o BV-1221 ctra. d’Estenalles: Diputació de Barcelona.
o Pistes forestals d’Entreforcs i de Rocafort: parc i ajuntaments de Mura,
Talamanca i el Pont de Vilomara i Rocafort.
També es comunicarà als Mossos d’Esquadra, intentant establir una comunicació
continuada i la coordinació de les actuacions, fixant (si és possible) el repartiment de
zones d’actuació pel diferent personal.
¾ Els guardes, seguint les indicacions de la Direcció del parc o bé del Tècnic de Guàrdia,
es situaran a les zones d’accés al parc, o a les zones amb dificultats de pas i ajudaran
als usuaris sempre que sigui necessari.
¾ La direcció del parc comunicarà als ajuntaments implicats i als cossos de seguretat les
mesures adoptades pel parc i la previsió de punts on es pot concentrar l’afluència de
vehicles o que poden tenir un major grau de risc.
¾ Els desperfectes en equipaments del parc o en instal·lacions dins de l’Àmbit del parc
seran comunicats a la Direcció del parc o al Tècnic de Guàrdia via telefònica. Es
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redactaran els fulls d’incidència indicant el grau d’urgència que requereixen. Després
es seguirà el procediment habitual de la resolució d’incidències, descrit en el
procediment corresponent.
¾ Quan les incidències provoquin afectacions greus a la xarxa viària o als equipaments,
la Direcció del parc ó el Tècnic de Guàrdia vetllarà perquè es pugui actuar amb la
màxima urgència, tot i que aquesta actuació pugui tenir caràcter provisional.

3.1.1. Actuacions en cas de condicions de neu i gel:
Si es preveu la persistència de la situació de neu, el personal tècnic del parc prendrà les
mesures necessàries per tal de netejar la neu i habilitar àrees o espais d’aparcament on
siguin necessaris.
La tasca dels guardes s’orientarà preferentment a regular i ordenar l’accés de vehicles i
visitants a peu a les zones innivades, vetllant en tot moment per la seguretat i per garantir
la circulació per les pistes i carreteres obertes al trànsit.
Si hi ha perill per les persones o la circulació de vehicles per pistes, se senyalitzaran per
evitar accidents.
Si la colla de manteniment està en servei s’activarà per donar suport i anar resolent
incidències.

-

-

-

El personal del parc haurà de seguir els següents consells:
-

Comprovar que els vehicles portin cadenes.
Portar els Equips de protecció individual.
Portar material de senyalització: tanques, cons, cinta, etc.
Portar alguna eina manual (pala) i xerrac mecànic.
Comprovar que l’emissora i el telèfon mòbil tinguin prou bateria.
Conduir amb el màxim de precaució.

3.1.2. Actuacions en cas de boira persistent:
Els guardes i personal dels punts d’informació recomanaran als usuaris suspendre la
seva visita o excursió als indrets del parc afectats, mentre les condicions es mantinguin,
remarcant el risc de desorientació i pèrdua.
Recomanaran als usuaris no sortir dels itineraris senyalitzats i en cas de desorientació,
aconsellaran que romanguin al lloc fins que els serveis d’emergència els trobin, indicant
la descripció i, si ho recorden, la darrera fita o senyal que han trobat.
Per la naturalesa d’aquest fenomen les activitats després d’un episodi de boira persistent
es limitaran a la revisió de les possibles incidències i a la valoració per part de la Direcció
del parc de les accions correctores que s’han de prendre per al futur.

-

-

-

El personal del parc haurà de seguir els següents consells:
-

Portar els Equips de protecció individual.
Comprovar l’emissora i el telèfon mòbil que tinguin prou bateria.
Conduir amb el màxim de precaució i amb els llums encesos.

3.1.3. Actuacions en cas de pluges intenses i/o continuades i tempestes
elèctriques:
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-

Si, malgrat la recomanació, alguna persona o col·lectiu persisteix en el seu propòsit de
realitzar alguns dels itineraris o activitats que presenten situacions de risc, el guarda i/o
l’informador intentaran recaptar informació en relació amb l’itinerari, horari previst i telèfon
de contacte. Es recomanarà no creuar cursos d’aigua en cap cas.
Les esllavissades, despreniments i arbres caiguts en vies de circulació, es senyalitzaran i
es posaran en coneixement de l’autoritat competent per poder activar els serveis
d’emergència per restablir la circulació i es recolliran en el full general d’incidències. Si la
guarderia del parc està en servei s’activarà la seva presència per donar suport i/o
resoldre l’incidència.

-

El personal del parc haurà de seguir els següents consells:
-

Portar els Equips de protecció individual.
Portar material de senyalització: tanques, cons, cinta, etc.
Comprovar que l’emissora i el telèfon mòbil tinguin prou bateria.
Conduir amb el màxim de precaució i els llums encesos.
Precaució si s’ha de creuar rieres i torrents.
En cas de tempesta elèctrica evitar turons, arbres i zones elevades.
Precaució amb les línies elèctriques i tanques metàl·liques.
Perill d’esllavissades, caiguda d’arbres i branques arrossegades pel vent, carreteres
inundades o tallades, etc.

3.1.4. Actuacions en cas de vent.
-

Si, malgrat la recomanació, alguna persona o col·lectiu persisteix en el seu propòsit de
realitzar alguns dels itineraris que presenten situacions de risc, el guarda i/o l’informador
intentarà recaptar informació en relació amb l’ itinerari, horari previst i telèfon de contacte.
I recomanarà no circular per pistes i carreteres per la possibilitat de caiguda d’arbres.
En cas de ventades que puguin provocar o hagin produït efectes perillosos pels visitants,
els responsables dels equipaments es posaran en contacte amb l’oficina del parc i si és
cap de setmana o festiu avisarà als guardes i aquests es posaran en contacte per
advertir de la situació al Tècnic de Guàrdia.
Els dies següents a la ventada el servei de guardes dedicarà les jornades a recórrer la
xarxa viària del parc fent un seguiment de l’estat de la vegetació i informant, mitjançant
els fulls d’incidència, dels punts que presenten dificultat de pas. Es farà un recull
fotogràfic que es passarà a la Direcció del parc, perquè faci els tràmits administratius
oportuns.
En cas de caiguda d’arbres que afectin a les vies de comunicació o causin perill, si el
servei de guardes està operatiu intervindrà en la retirada dels arbres o branques o en tot
cas s’activarà el servei de bombers i/o carreteres per si poden retirar els arbres i deixar la
circulació restablerta.

-

-

-

El personal del parc haurà de seguir els següents consells:
-

3.2.

Portar els Equips de protecció individual.
Portar les eines a punt i xerrac.
Portar material de senyalització: tanques, cons, cinta. etc.
Comprovar que l’emissora i el telèfon mòbil tinguin prou bateria.
Conduir amb el màxim de precaució.
En cas de tempesta elèctrica evitar turons i zones elevades.
Precaució amb les línies elèctriques i tanques metàl·liques.
Perill de caiguda d’arbres i branques arrossegades pel vent.

Actuacions en cas d’incendi forestal.
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S’actuarà seguint el Protocol d’actuació en cas d’incendi forestal del Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac

3.3.

Actuacions davant d’un accident o emergència

Davant de qualsevol tipus d’avis d’accidents esportiu (senderisme, escalada, espeleologia, BTT
o altres), de trànsit o d’emergència per un sinistre de qualsevol altra naturalesa, la persona o el

centre receptor de l’avís haurà de posar-ho immediatament en coneixement del 112 i s’avisarà
al Tècnic de Guàrdia per tal que s’activi aquest protocol, d’acord amb les indicacions següents:
En cas d’accident es poden donar les circumstàncies següents:

3.3.1. Avís procedent dels serveis d’emergència o rescat:
Quan l’avís d’un accident procedeixi dels serveis d’emergència o rescat, el Tècnic de Guàrdia
avaluarà la necessitat de suport d’aquest serveis i, si és el cas, posarà a disposició del
comandament de l’emergència els recursos del parc (personal, vehicles, material, equipaments
i comunicacions).
El Tècnic de Guàrdia donarà les instruccions pertinents i farà les gestions necessàries per tal
de fer efectiu el suport al qual es refereix l’apartat anterior. Si com a conseqüència d’aquest
suport, es produeixen afectacions en l’horari del personal, caldrà comptar sempre amb
l’autorització del Tècnic de Guàrdia.
El personal del parc haurà de seguir els següents consells:
-

Portar els Equips de protecció individual.
Comprovar que l’emissora i el telèfon mòbil tinguin prou bateria.
Conduir amb el màxim de precaució.
Seguir les instruccions del Tècnic de Guàrdia i dels serveis d’emergència.
Recollir totes les dades possibles: lloc, tipus d’accident, serveis actuants, etc., per
omplir la fitxa corresponent.
Anar informant al Tècnic de Guàrdia del desenvolupament de l’emergència i si és
necessari sol·licitar la seva presència.

3.3.2. Avís procedent dels mitjans propis
Si la situació d’emergència és detectada pel personal dels punts d’informació informaran a
l’oficina del parc i si es fora de l’horari als guardes en actiu que es coordinaran per avisar al
Tècnic de Guàrdia, qui activarà el protocol si és necessari donant les instruccions oportunes.
S’entén per “mitjans propis”, el personal del parc i personal dels equipaments. Quan la detecció
d’una emergència (accident, extraviament) es produeixi amb els mitjans propis (comunicació
directa dels afectats o de terceres persones, presència directa en la detecció de l’accident),
s’actuarà de la manera següent:
-

-

Si és pel personal del parc, aquest ho comunicarà immediatament al centre
d’emergències, a través del telèfon 112. A continuació ho posarà en coneixement del
Tècnic de Guàrdia qui activarà aquest protocol i donarà les instruccions oportunes,
establint comunicació amb el comandament de l’emergència.
Si és a través del personal d’un punt d’informació, aquest ho comunicarà
immediatament al centre d’emergències, a través del telèfon 112. A continuació ho
posarà en coneixement d’Estenalles i si aquesta no està operativa donarà avís als
guardes en actiu i aquests es coordinaran per informar al Tècnic de Guàrdia qui
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activarà aquest protocol i donarà les instruccions oportunes, establint comunicació amb
el comandament de l’emergència
Quan no es doni una situació d’emergència extrema (atenció immediata a ferits) el personal del
parc que detecti l’emergència, ho posarà en coneixement del Tècnic de Guàrdia qui autoritzarà,
si és el cas, la comunicació als serveis d’emergència o donarà les instruccions oportunes en
cas que la situació es pugui resoldre amb mitjans propis. Aquest supòsit es donaria únicament
en el cas d’assistència i trasllat d’accidentats molt lleus, que no requereixin atenció mèdica “in

situ” o bé quan sigui possible la localització i assistència a persones extraviades, que no
presentin problemes sanitaris.
En cas d’estar desplegat el Dispositiu de Prevenció d’Incendis i sigui aquest el que detecta
l’emergència ho comunicarà a Control, aquest ho comunicarà immediatament al centre
d’emergències, a través del telèfon 112. A continuació ho posarà en coneixement del Tècnic
de Guàrdia qui activarà aquest protocol i donarà les instruccions oportunes, establint
comunicació amb el comandament de l’emergència. Des de Control s’avisarà a Estenalles.
En tot cas, quan es rebi la informació de l’emergència es demanarà, si és possible, una sèrie
de dades per a remetre al Tècnic de Guàrdia i als equips de emergència i salvament si s’escau:
-

Descripció de l’accident, nombre de ferits, avaluació de les lesions i gravetat de les
mateixes.
Quan i on ha ocorregut.
Coordenades GPS o referència més exacta de lloc.
Condicions meteorològiques.
Lloc des d’on es dóna l’avís.
Telèfon de contacte de la persona que l’ha detectat i, si és possible, de l’afectat/s
Nombre de persones extraviades, lloc, estat físic i possible itinerari d’accés o zona de
recerca.

-

La intervenció del personal propi i dels recursos del parc en l’atenció d’una emergència vindrà
determinada per les instruccions del Tècnic de Guàrdia i per les necessitats de suport del
servei d’emergència, que dirigirà l’operació. En tot cas, el Tècnic de Guàrdia farà les gestions
oportunes i donarà les instruccions necessàries per fer efectiva la disponibilitat del personal i
recursos propis, donant prioritat a l’atenció de l’emergència.
El personal del parc haurà de seguir els següents consells:
-

Portar els Equips de protecció individual.
Comprovar que l’emissora i el telèfon mòbil tinguin prou bateria.
Conduir amb el màxim de precaució.
Seguir les instruccions del Tècnic de Guàrdia i dels serveis d’emergència.
Recollir totes les dades possibles: lloc, tipus d’accident, serveis actuants, etc., per
omplir la fitxa corresponent.
Anar informant al Tècnic de Guàrdia del desenvolupament de l’emergència i si és
necessari sol·licitar la seva presència.
Si és necessari i és possible anar a buscar als serveis d’emergència per acompanyarlos al lloc del sinistre.
Mantenir la calma.

3.3.3. Atenció directa als accidentats
Quan el personal propi hagi d’atendre directament a persones accidentades o extraviades, ho
farà, prèvia autorització del Tècnic de Guàrdia, seguint les instruccions del comandament de
l’emergència (serveis sanitaris, bombers, cossos de seguretat).
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Quan el personal propi hagi d’atendre directament a persones accidentades o extraviades a
l’espera de l’arribada dels serveis d’emergències i rescat, ho farà d’acord amb les indicacions
següents:
-

Ho comunicarà al Tècnic de Guàrdia i atendrà les seves instruccions.
Transmetrà missatges de calma i serenitat als accidentats o extraviats.
Si és necessari, practicarà les operacions de primers auxilis bàsiques i mirarà de
mantenir l’accidentat el més resguardat possible de les circumstàncies ambientals.
Controlarà l’evolució dels accidentats i ho informarà als serveis d’emergència per tal
d’atendre, si és el cas, les seves indicacions.
Només procedirà al trasllat dels accidentats o extraviats en cas de rebre instruccions en
aquest sentit des dels serveis d’emergència amb el vist i plau del Tècnic de Guàrdia.
Un cop es produeixi l’arribada dels serveis d’emergència, es posarà a la seva disposició
d’acord amb les indicacions del Tècnic de Guàrdia.

-

Quan per raons d’extrema urgència o impossibilitat tècnica el personal del parc hagi d’intervenir
en una emergència i realitzar actuacions sense el coneixement previ del Tècnic de Guàrdia, li
ho comunicarà tant bon punt les circumstàncies ho facin possible.
Actuació del personal en cas d’accident i fins l’arribada dels serveis sanitaris.
Valoració de l’accident:
-

Què ha passat?
Continua existint el perill?
Puc minorar-lo i posar-hi remei?
Disposo d’ajuda d’altres persones?
Puc apartar a les víctimes del perill o el perill de les víctimes?
Quants ferits hi ha?
Quin és el més greu?

Seqüencia específica d’actuació:
-

Protegir
Avisar
Socórrer

Per tal de socórrer:
-

Explorar els signes vitals.
Explorar completament l’accidentat de cap a peus.
Actuar segons les lesions que presenti.

S’actuarà d’acord a aquest ordre:
-

Els ferits amb aturada cardio-respiratòria.
Els que presentin hemorràgies importants.
Els que estan inconscients o en estat de xoc.

Actuació bàsica:
-

Assegurar el perímetre (vigilar que s’està fora de l’abast de riscos com vehicles,
caiguda d’arbres o pedres, avingudes d’aigua, etc.).
Protegir-se (guants, protecció en el boca a boca, etc.).
No fer més del que es coneix.
Evitar més lesions a l’accidentat.
Impedir que empitjorin les lesions.
Manipular al ferit el mínim possible i amb precaució.
No mobilitzar al ferit si no és necessari.
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-

Examinar al ferit per veure què podem fer.
No donar aliments ni begudes a l’accidentat.
Abrigar l’accidentat.
Desbotonar la roba que pugui molestar.
Tranquil·litzar al ferit i no donar males notícies.
Col·laborar amb els sanitaris.
Evitar que hi hagi persones pel voltant.
No evacuar a l’accidentat sense autorització mèdica.
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Telèfon/correu

93 831 73 00
p.santllorenc.estena@diba.cat

93 831 83 75
p.santllorenc.mura@diba.cat

722 763 035
629 55 94 13
p.santllorenc.pont@diba.cat

93 743 5454
629 50 30 40
p.santllorenc.mola@diba.cat

93 714 10 53
636 717 821
p.santllorenc.masove@diba.cat

93 743 54 68(dissabtes i festius)
93 784 43 53 (laborables)
p.santllorenc.obac@diba.cat

93 739 70 00 ext 4131
p.santllorenc.cdbau@diba.cat

Equipament o
persona

Centre
d’Informació del
Coll d’Estenalles

Centre
d’Informació de
Mura

Centre
d’informació del
Pont de Vilomara i
Rocafort

Monestir de Sant
Llorenç del Munt

Terra del Marquet
(La Muntada)

Casanova de
l’Obac

Centre de
documentació

Avisat via...

Data: ___________________________________
Confirmació de
rebuda
(Hora)
Informació
donada

Observacions

Hora: _____________________________________

Concepte de l’emergència: ____________________________________________________

FF 0701 Control de comunicacions d’emergències

93 693 06 11
p.santllorenc.santvi@diba.cat

Punt d’informació
de Sant Vicenç de
Castellet

93 714 84 06
619 330 827
solermirj@gmail.com

93 743 54 72
609 703 734
antxemar@yahoo.es

La Pastora

93 743 38 40
618 552 140
p.santllorenc.nespr@diba.cat

Àrea d’esplai de la
Riera de Nespres

Àrea d’esplai de
les Arenes

93 743 54 54 (La Mola)
629 50 30 40

93 834 53 21
p.santllorenc.rellin@diba.cat

93 866 83 39
p.santllorenc.graner@diba.cat

Àrea d’esplai del
Torrent de
l’escaiola

Punt d’informació
de Rellinars

Punt d’informació
de Granera

93 714 00 18
p.santllorenc.savall@diba.cat

676 994 356

Punt d’Informació
de Monistrol de
Calders

Punt d’informació
de Sant Llorenç
Savall

699 963 598
p.santllorenc.pital@diba.cat

Punt d’informació
de Talamanca

FF 0701 Control de comunicacions

