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Introducció, normativa i disposicions legals

El Document Únic de Protecció Civil Municipal ‐DUPROCIM‐ 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 Salàs de Pallars és un municipi turístic i està considerat de risc especial per la
seva situació geogràfica, i d’acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya,
l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual
aquest document n’és la base. D’altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal,
s’ha realitzat, a banda del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut
mínim per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el
procediment per a la seva tramitació conjunta, d’acord amb les disposicions legals, Plans
d’emergència i normativa que es descriu a continuació:
A nivell municipal:


Pla Bàsic d’Emergència Municipal (PBEM), aprovat el gener de 2003 i homologat per la
Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 29/09/2004



Pla d’Actuació Municipal (PAM) per fer front a incendis forestals:





Aprovat el dia 22/05/1997 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya el dia 09/07/1997.



Primera revisió. Aprovat el gener de 2003 i homologat per la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya el dia 29/09/2004.



Segona revisió. Aprovat l’agost de 2011 i homologat per la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya el dia 20/10/2011

Pla d’Actuació Municipal (PAM) per fer front a nevades:
 Aprovat el gener de 2003 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya el dia 23/09/2004.
 Primera revisió. Aprovat l’agost de 2011 i homologat per la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya el dia 20/10/2011.



Pla d’Actuació Municipal (PAM) per fer front a inundacions i sismes aprovats el gener
de 2003 i homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 29/09/2004



Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) que inclou el pla bàsic
d’emergència municipal i els plans d’actuació per fer front a incendis forestals,
inundacions, nevades, sismes, ventades, risc aeronàutic, risc químic per transport en
carretera i el risc de contaminació accidental de les aigües continentals; homologat per
la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 05/12/2018.



Pla Específic Municipal (PEM) per fer front a emergències en àrees de pública
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concurrència (festes i espectacles a l’aire lliure):


Aprovat el gener de 2003 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya el dia 23/09/2004

 Primera revisió. Aprovat el 2014 i homologat per la Comissió de Protecció Civil
de Catalunya el dia 24/4/2014.




Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Pleta Verda al municipi de Salàs de Pallars, amb
número de registre d'ADF 219, creada el dia 12/07/1994
L'Ajuntament de Salàs de Pallars va signar el conveni de col∙laboració per a l'adhesió a
la Xarxa RESCAT de Radiocomunicacions d'emergència i seguretat de Catalunya per
coordinació amb protecció civil el dia 14/07/2008.

A nivell comarcal:


Adhesió de l’Ajuntament de Salàs de Pallars al Pla d’Assistència i Suport en matèria
de Protecció Civil (PAS) a la comarca del Pallars Jussà en data 29/06/2017.



Signatura en data 23/07/2018 del conveni entre l’Ajuntament de Salàs de Pallars i el
Consell Comarcal del Pallars Jussà per la implantació del PAS, en el marc del qual es
revisa el present DUPROCIM.

A nivell autonòmic:


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



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



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



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



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



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



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



Acord GOV/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT).
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Acord GOV/139/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT).



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



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



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

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI

NOM MUNICIPI

Salàs de Pallars

COMARCA

Pallars Jussà

PROVÍNCIA

Lleida

SALÀS DE PALLARS
SUPERFÍCIE TOTAL

SENSUI

20,27 km² = 2.027 hectàrees

POBLACIÓ

316 (any 2019)

4 (any 2019)

99%

1%

PERCENTATGE DE POBLACIÓ

16,8 habitants/km2

DENSITAT POBLACIÓ
Font: IDESCAT www.idescat.cat

1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA
MUNICIPIS VEÏNS

 AJUNTAMENT

 POLICIA LOCAL

UBICACIÓ

La Pobla de Segur

973 680 038

626 27 19 07

Nord

Conca de Dalt

973 680 092

‐

Nord

Tremp

973 650 005

973 650 005

Sud i Sud‐Oest

Isona i Conca Dellà

973 664 008

‐

Est

SUPERFÍCIE TOTAL

20,27 km² = 2.027 hectàrees

SUPERFÍCIE URBANA *

18,44 hectàrees

SUPERFÍCIE FORESTAL *

49,74 hectàrees

SUPERFÍCIE AGRÍCOLA *

31,8 hectàrees

* Font: Mapa de Cobertes de Sòl del CREAF

Coordenades UTM ETRS89

COORDENADES MÀXIMES

COORDENADES MÍNIMES

ALTITUD

Salàs de Pallars

329.256 / 4.675.822

329.434 / 4.675.060

550 m

Sensui

329.034 / 4.677.850

329.144 / 4.677.590

705 m
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1.2.3. DADES DE POBLACIÓ
DADES DE POBLACIÓ
POBLACIÓ TOTAL CENSADA

320 (any 2019)

MÀXIMA POBLACIÓ EN ÈPOCA TURÍSTICA

750

1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ
INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ
CARRETERA

TITULARITAT

PUNTS QUILOMÈTRICS

PONTS I TÚNELS

(FRONTERERS)

Ponts sobre l’embassament Sant
Antoni:
Generalitat de
Catalunya

C‐13

. Entre PK 93 i 94. 195 m longitud

PK 92,8 i PK 96,7

. Entre PK 94 i 95. 215 m longitud
. Entre PK 97 i 98. 120 m longitud

Generalitat de
Catalunya

C‐147A

NOM CAMÍ

Pont sobre el barranc de Sant
Pere

PK 0 i PK 2,35
PRIMARI1

SECUNDARI

(>5 m)

(3‐5 m)

Camí de Salàs a Sensui i Rivert

TERCIARI

ASFALTAT
(SI / NO)

X

SI

Camí de Salàs a Santa Engràcia

X

NO

Camí vell de la Pobla

X

NO

Camí del Bosc de Salàs a Pleta Verda

X

NO

Camí de Sant Pere Màrtir

X

NO

LÍNIA DE

CARACTERÍSTIQ

FERROCARRIL

UES

ESTACIONS

PONTS I TÚNELS
Túnel 39. St Antoni. 421 m. PK 82

FGC

Línea Lleida ‐

Baixador de Salàs de

la Pobla de

Pallars UTM ETRS89

Segur

329.981 / 4.674.791

Túnel 40. De Solana. 419 m. PK 83
Pont dels Palillos. 113 m longitud
Túnel 41. Salàs. 175 m long. PK83

1

Segons el Pla INFOCAT:
Camins primaris: camins que tenen una amplada mínima de 5 m i que permeten el pas creuat de
vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP).
Camins secundaris: camins i pistes forestals entre 3 i 5 m d'amplada amb sobre‐amples disposats cada
100‐150 m que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP).
Camins terciaris: camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de camions tipus BRP i que
tampoc no disposen de sobre‐amples cada 100–150 metres.
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Pont barranc St Pere. 43 m long.
Pont barranc Solà. 143 m long.
ESTACIÓ AERONÀUTICA

DADES DE CONTACTE

CARACTERÍSTIQUES

CAP

‐

‐

1.2.5. SERVEIS BÀSICS
LÍNIA DE GASIFICACIÓ

COMPANYIA

Subministrament al nucli urbà
de Salàs de Pallars

Gas Natural

CARACTERÍSTIQUES DEL
TRANSPORT

Telèfon urgències
600 750 750

AFECTA LA MASSA

LÍNIA ELÈCTRICA

TENSIÓ

COMPANYIA

Sallente‐Sentmenat

380 Kw

Red Eléctrica Española

SI

Sallente‐Sentmenat

220 Kw

ENDESA

Si

La Pobla de Segur‐Tremp

110 Kw

ENDESA

Si

FORESTAL? (S/N)

TORRE DE TELECOMUNICACIONS

COMPANYIA

COORDENADES

CARACTERÍSTIQUES

CAP

‐

‐

‐

La xarxa d’aigua potable del municipi de Salàs de Pallars la gestiona l'Ajuntament de Salàs. La
xarxa de distribució elèctrica del municipi de Salàs la gestiona l'empresa comercialitzadora
municipal Elèctrica de Salàs de Pallars, S.L.
1.2.6. CLIMATOLOGIA
VALORS NORMALS MITJOS DE PRECIPITACIONS DARRERS 20 ANYS *
MES

GEN

FEB

MARÇ

ABR

MAIG

JUNY

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

L/m2

41,9

33,4

37,4

66,5

88,4

79,8

47,8

61,5

66,6

46,0

53,9

45,5

*. Font: Climatologia. El Pallars Jussà. 1961‐1990. Estació de la Pobla de Segur. Servei
Meteorològic
de
Catalunya.
URL:
http://static‐m.meteo.cat/wordpressweb/wp‐
content/uploads/2014/11/13083422/PallarsJussa.pdf
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Font:
Climatologia. El Pallars
Jussà. 1961‐1990. Estació
de la Pobla de Segur.
Servei Meteorològic de
Catalunya
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‐ Durant l'any predominen els vents topogràfics
‐ La part baixa del municipi està molt influenciada per l'efecte de l'embassament de
VENTS DOMINANTS

Sant Antoni, i el vent dominant en aquesta zona sol ser topogràfic seguint la vall del
riu Noguera Pallaresa
‐ A l'hivern bufa amb regularitat el vent de nord (ratxes fortes)

LOCALITZACIÓ

CARACTERÍSTIQUES

ENLLAÇ WEB

ESTACIÓ

La Pobla de

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

1

Segur

Servei Meteorològic de
Catalunya
Servei Meteorològic de
Catalunya

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

ESTACIÓ
2

Tremp

di=YC

di=XQ

1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA
ALTITUD MÀXIMA MUNICIPI
ALTITUD MÀXIMA POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES
ALTITUD MÍNIMA MUNICIPI

1.588 m. Roca la Lleuda (Pleta Verda)
705 m. Nucli de Sensui
510 m. Embassament de Sant Antoni

ALTITUD MÍNIMA POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES

515 m. Carretera C13

ALTITUD DEL NUCLI URBÀ

550 m. Salàs de Pallars

RIUS

‐

RIERES

‐
Barranc del Solà

TORRENTS A DESTACAR

Barranc de Fontfreda
Barranc de Sant Pere

CANALS

‐

LLACS

‐

EMBASSAMENTS
PASSOS SOTERRANIS

Embassament de Sant Antoni
Cap
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Organització municipal de protecció civil

1.3.1. ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS
L’organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a
terme la protecció civil del municipi, amb l’objectiu de fer front a les emergències que puguin
sorgir dins del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i el medi ambient.
L’estructura de l’organització municipal de protecció civil té com a punt més elevat de
responsabilitat a l’alcalde, que és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal i, com a base
de l’organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les
accions per tal d’aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal.
L’organigrama municipal d'emergències segueix el següent patró genèric:

Centre Receptor
d’Alarmes (CRA)

CONSELL
ASSESSOR

Director del Pla

Coordinador municipal de
l’emergència

COMITÈ
D'EMERGÈNCIES

Gabinet d’informació

Cap del Grup Local
d’Intervenció

Cap del Grup Local
Logístic i d’Acollida

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

Cap del Grup Local
Sanitari

Grup Local
d’Intervenció

Grup Local Logístic i
d’Acollida

Grup Local d’Ordre i Avisos
a la població

Grup Local Sanitari

Aquest organigrama genèric s’ha adaptat a les particularitats de l'Ajuntament de Salàs de
Pallars, donant lloc a l’organigrama que es presenta a la pàgina següent. Com a diferències
principals amb l’organigrama genèric cal destacar:
 NO s’ha constituït mai la Comissió Municipal de Protecció Civil.
 El Centre Receptor d’Alarmes (CRA) estarà operatiu a les oficines municipals (973676003)
de dilluns a divendres de 8 a 15 hores. La resta de dies i hores el CRA serà el telèfon de
l’alcalde.
 A Salàs de Pallars els rols habituals que desenvolupa el Coordinador municipal de
l’emergència (fer de vincle entre l’alcalde i els diferents grups d’emergència, controlar que
tot es fa segons el previst i suplir a l’alcalde en cas que fos necessari, amb una disponibilitat
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de 24 hores al dia) només els desenvolupen l’alcalde i el seu substitut, el primer tinent
d’alcalde.
Ateses les característiques del municipi de Salàs de Pallars (escassa població, disponibilitat
de l’equip de Govern de l’Ajuntament, reduït número de persones de l’organigrama del pla
de protecció civil, etc), i vist els rols que han desenvolupat els diferents actuants del Pla de
protecció civil en les darreres emergències i episodis de meteorologia adversa succeïdes al
municipi, s’ha acordat que els rols de Director del Pla i Coordinador municipal de
l’emergència el desenvoluparan les mateixes persones: l’alcalde i com a substitut, el
primer tinent d’alcalde. Per aquest motiu, s’han adaptat les fitxes d’actuació, agrupant en
un mateix rol les funcions que correspondrien al Director del Pla i al Coordinador municipal
d el’emergència.
 Pels mateixos motius que s’han detallat al punt anterior, Salàs de Pallars NO disposa de cap
representant municipal al PROCICAT.
 Salàs de Pallars NO té operatius els Grup Locals d'Intervenció ni Sanitari, ja que no disposa de
suficient personal qualificat per poder assumir la creació i manteniment d'aquests grups. Tot i
la presència al municipi de l'ADF Pleta Verda, aquesta no disposa de voluntariat per poder
integrar el Grup Local d'Intervenció en cas d'incendi forestal.
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ORGANIGRAMA DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE SALÀS DE PALLARS
Comitè d’emergències:

Consell Assessor:

‐ Director del Pla i coordinador municipal
emergència
‐ Cap del Gabinet d’informació
‐ Cap del Grup Local Logístic i Acollida
‐ Cap del Grup Local d’Avisos a la població

‐ Cap del Grup Local Logístic i Acollida
‐ Cap del Grup Local d’Avisos a la població

Centre de recepció d’alarmes (CRA)
Director del Pla i
Coordinador municipal de l’emergència

Oficines Ajuntament
de dilluns a divendres de 8 a 15 h
973676003

Cap del Gabinet d’informació
Secretària municipal

Alcalde

Administrativa Ajuntament

1r Tinent d’alcalde

Resta del temps:
Alcalde/essa

Cap del Grup Local Logístic i d’Acollida

Cap del Grup Local d’Avisos a la població

Regidor/a

Regidor/a

Regidor/a

Regidor/a

Grup Local Logístic i d’Acollida

Grup Local d’Avisos a la població

Telèfons d’interès:
Telèfon únic d’emergències 112
CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya): 935517285
Gabinet de premsa del CECAT: 935542623

Urgències Gas Natural: 600 750 750
Cap de línia FGC Lleida‐la Pobla de Segur: ‐
Estació FGC Balaguer (oberta en horari de circulació de trens): 973445503
Centre de Control Integrat FGC (Rubí): 935517573
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Explicació de les funcions i responsabilitats del municipi i de les figures següents:
Comitè d'emergències:
o

Director del Pla

o

Consell Assessor

o

Gabinet d’informació municipal

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent:
Director del Pla i Coordinador municipal de l’emergència
L’alcalde del municipi és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal, i per tant el director
del Pla municipal de protecció civil i el responsable municipal de l’emergència. Pot delegar les
funcions de direcció del Pla al/a la tinent/a d’alcalde (o a altres regidors/es, si en manquen).
L’alcalde és el responsable màxim de l’elaboració, la implantació i l’execució del Pla de
protecció civil municipal.
Tal com s’ha justificat, a Conca de Dalt el Director del Pla és alhora el Coordinador municipal de
l’emergència, essent el màxim responsable del Consell Assessor, l’encarregat de comunicar‐se
amb els diferents grups d’emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst,
amb una disponibilitat de 24 hores al dia.
Les seves funcions són:
-

Coordinar l’emergència.

-

Comunicar‐se amb tots els grups d’emergència municipal.

-

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

Consell Assessor
El Consell Assessor té per funcions:
-

Assessorar el director del pla, l’alcalde.

-

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

-

Altres funcions específiques per a cada risc concret.

A Conca de Dalt, 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 Específic pel risc corresponent en cada cas
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Altres en funció del risc a criteri del director del Pla, en general tots els regidors i/o
tècnics implicats en la resolució de l’emergència

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

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

-

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

Les funcions d’ordre són:
-

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

-

Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc.

-

Controlar els accessos a la zona de risc.

-

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

-

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

Grup Local 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.

Gabinet d’Informació Municipal
El Gabinet d’Informació Municipal és l’òrgan responsable de donar la informació en el
moment de l’emergència.
Les seves funcions són:
-

Aplegar informació sobre l’emergència

-

Transmetre (o difondre) la informació generada dins el Comitè d’Emergències a la
població en general i a les persones directament o indirectament afectades
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Relació de càrrecs operatius, càrrecs que ocupen habitualment a l'ajuntament, i dades de
contacte:

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL
CÀRREC OPERATIU

CÀRREC HABITUAL

SUBSTITUT/A

Alcalde

Primer/a tinent d'Alcalde

NÚMERO DE FITXA
D’ACTUACIÓ *

Alcalde i coordinador
municipal de

2

l’emergència
Cap del Grup local
d'avisos a la població

Regidor/a de cultura

Cap del Grup local

Regidor/a de serveis

logístic i d’acollida

públics

Cap del Gabinet
d’informació / CRA

Secretària municipal

Regidor/a de sanitat,
fires i festes
Regidor/a d'obres
Administrativa
Ajuntament

4

3

1i5

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL
CÀRREC OPERATIU

NÚMERO DE FITXA

CÀRREC HABITUAL

SUBSTITUT/A

‐

‐

2

‐

‐

4

‐

‐

3

‐

‐

1i5

D’ACTUACIÓ *

Alcalde i coordinador
municipal de
l’emergència
Cap del Grup local
d'avisos a la població
Cap del Grup local
logístic i d’acollida
Cap del Gabinet
d’informació / CRA

*. Les fitxes d'actuació estan al Document 5
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1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ
1.3.2.1.

Centre de recepció d’alarmes (CRA)

L'Ajuntament de Salàs de Pallars no disposa de cap centre de recepció d'alarmes operatiu les
24 hores del dia. El CRA estarà operatiu a les oficines municipals (973 676003) de dilluns a
divendres de 8 a 15 hores. La resta de dies i hores el CRA serà el telèfon de l’alcalde.
Funcions






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

Establir contacte amb el Director del Pla

1.3.2.2.

Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL)

Lloc

Ajuntment de Salàs de Pallars

Adreça

Carrer Bon Jesús, 47

Telèfon

973 676 003

Correu electrònic
Recursos
Altres comunicacions

ajuntament@salas.cat
Equips informàtics, impressores, fotocopiadora, material d'oficina
Fax (973 676 248) i wifi
Megafonia fixa a la via pública, amb la base de comunicacions a l'Ajuntament
2 emissores xarxa RESCAT. Número ISSI terminals: 7125190 / 7225190
8 emissores portàtils ADF Pleta Verda, una base al magatzem municipal i una
emissora muntada sobre el vehicle de l'ADF

Funcions
 És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel director del
Pla. Des d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis relacionats amb
el Pla.
 Mantenir contacte directe i continu amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya.
 Notificar als grups operatius i al CECAT l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil
municipal.
 Facilitar, si escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, segons
les circumstàncies del risc i l’evolució de la situació de l'emergència.
 Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius
municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos
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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.
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Programa i procediment d’implantació, simulacres, manteniment, revisió i
actualització

1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA
L'Alcalde és el màxim responsable de la implantació del Pla, podent delegar
responsables de diferents àmbits per assegurar la seva correcta implantació.
IMPLANTACIÓ DEL PLA
DATA

Tot l'any

1r trimestre
de cada any
2n trimestre
de cada any
4t trimestre
de cada any
A concretar
segons
calendari
simulacres
anual

TIPUS

RISC/OS

ADREÇAT A

Fulletons i cartells
informatius de la
DGPC a l’oficina de
l’Ajuntament i enllaços
al web de DGPC

Incendis forestals
Nevades
Revetlla de Sant Joan

Població

Sessió informativa

Pla de protecció civil municipal
DUPROCIM (riscos al municipi)
Estructura del pla i rols de cada
intervinent

Participants
al Pla

Simulacre de despatx

Incendi forestal

Simulacre de despatx

Nevades

Simulacre de despatx

Inundacions

Simulacre de despatx

Ventades

Simulacre de despatx

Sismes

Participants
al Pla
Participants
al Pla
Participants
al Pla
Participants
al Pla
Participants
al Pla

Els simulacres de despatx es repetiran dues vegades a l'any, tot i que cada cop es tractarà
un risc diferent, ja que es consideren una molt bona eina per posar a prova la planificació i
posar en situació a cada participant.
No es preveu que l'Ajuntament hagi d'adquirir cap recurs ni mitjà material per implantar
correctament el Pla.
1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA
S’ha d’actualitzar el Pla quan:
 Els canvis menors en infraestructures, activitats econòmiques i serveis bàsics del
municipi.
 Les dades de població.
 Els canvis en l’anàlisi de risc.
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 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: CECOPAL
 La realització del nou calendari de campanyes municipals.
 La modificació de les fitxes d’actuació, si es creu necessari.
 Després de les eleccions municipals s’ha d’analitzar el Pla per si fos necessari
actualitzar‐lo de nou. També s’ha d’actualitzar quan es publiqui una nova normativa o
disposició legal que afecti d’alguna manera el Pla.
Un cop actualitzada la informació o revisat el Pla:
 S’ha de passar pel Ple de l’Ajuntament.
 S’ha de trametre una còpia del fulls corresponents al servei territorial corresponent de
la Direcció General de Protecció Civil.
 S’hauran d’actualitzar els PAU corresponents.
 En cas de revisió, caldrà aprovar‐la pel Ple Municipal i homologar‐la de nou.

TERMINIS
 Actualitzacions: Anual , un cop estigui el pla homologat per la Comissió de Protecció
Civil de Catalunya.
 Revisions:
- Cada quatre anys
- S’enviarà, al servei territorial per tal que el faci arribar a la Comissió de Protecció
Civil de Catalunya, i es pugui homologar
MANTENIMENT DEL PLA

Data d'homologació del pla:

05/12/2018

Data d'homologació de l’última revisió:

‐

Data de l'última actualització:

‐

Data de la propera revisió:

4 anys després de la
data d'homologació
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1.4.3. PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES
Com s'ha detallat al punt 1.4.1, cada any es realitzaran com a mínim dos simulacres de
despatx. Es considera que pels riscos que afecten el municipi de Salàs de Pallars, aquest tipus
de simulacres són els que tenen una relació cost/benefici més favorable, i permeten validar
perfectament la planificació feta i posar en situació a tots els participants al Pla.
Es recomana que des de l’Ajuntament es faci una trucada mensual al CECAT a través del
terminal de la xarxa RESCAT per practicar el seu ús en moments de tranquil∙litat, per tenir
agilitat en l’ús d’aquests aparells en moments de nervis d’una emergència.

1.5.

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

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


Tècnics municipals



Tècnics del servei comarcal de protecció civil



Agutzil municipal



Agents dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil



Bombers



Empreses que gestionen el servei d’aigües, clavegueram i manteniment de la xarxa
viària municipal.



Companyies d’electricitat i de telèfons



Serveis de transports: ferrocarrils, empreses d’autocars, etc.



Carreteres



Indústries i comerços del municipi



Particulars



Serveis sanitaris



Altres que el municipi consideri oportú

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

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

-

Descripció de:
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o

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

o

Els tipus dels danys que s’han produït.

o

Causes que han produït els danys.

3. Valoració econòmica dels danys (despeses que s’han generat durant l’emergència i cost per
recuperar la normalitat).
És responsabilitat de l’Ajuntament l’adopció immediata de les mesures següents:


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



Acollida de la població



Proveïment de recursos a la població



Desenrunament i neteja



Recerca de mitjans i recursos



Control d’aqüífers

Proposta de reconstrucció o reparació dels danys:


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



Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat)



Designació de responsables



Definició de terminis

Cal saber si la zona s’ha declarat o no zona d’actuació especial (o catastròfica). En aquest cas
les ajudes vindran de l’Estat, el qual aprova un Reial decret llei (primer l’aprova el Consell de
Ministres i posteriorment el validen les Corts), per establir de forma concreta i per a cada
catàstrofe totes les mesures, actuacions i procediments a seguir. S’hi estableixen, també, les
previsions de finançament mitjançant el crèdit extraordinari.
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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Tipus d’ajuts
Departament de Medi Ambient
Ajuts en les despeses derivades en
l’abastament d’aigua mitjançant camions
cisterna.
Departament de Governació
Ajut als ens locals de Catalunya en situacions
excepcionals, d’urgència o derivades de
catástrofe produïdes per diferents adversitats
climàtiques (aiguats, nevades, temporals de
vent, etc) que en molts casos han malmès
infraestructures i serveis de titularitat local i
produeixen despeses no previstes en els
pressupostos dels ens locals.
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques
Ajuts als ajuntaments de muntanya per al
finançament de les operacions necessàries per
la neteja i el manteniment de carretees i vides
cde comunicación municipals afectaes per les
nevades.
Departament d’Agricultura i Ramaderia Pesca i
Medi Natural
Ajut als ens locals de Catalunya en matèria de
gestió forestal en arranjament de vials aptes
per a vehicles d’extinció d’incendis i creació i
manteniment de punts d’aigua.
Diputació de Lleida
Programa d’ajuts per danys en infraestructures
municipals.
Subvencions i ajuts directes.
Ministeri d’interior
Subvencions en atenció a determinades
necessitats
derivades
de
situacions
d’emergència o de naturalesa catastrófica.

A qui van destinats
 Ens locals



Ens locals



Ens locals, només
municipis de muntanya.



Ens locals



Ens locals



Unitats familiars o de
convivencia económica.
Ens locals
Persones físiques o
jurídiques.
Comunitats de
propietaris.
Establiments industrials,
mercantils i de serveis
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DOCUMENT 2
ANÀLISI DEL RISC
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Risc territorial

El risc es defineix com una mesura de la probabilitat que es produeixi un determinat succés en
funció a les seves conseqüències. En el marc de la planificació de protecció civil, aquest succés
es concreta en una determinada situació d’emergència que pot afectar les persones, el medi
ambient o els béns. També en aquest marc, es tendeix a identificar el terme risc amb el fet que
origina aquesta situació d’emergència (un accident, una inundació, un incendi, etc.).
Al municipi de Salàs de Pallars s'identifiquen els següents riscos territorials:

RISC TERRITORIAL
DESCRIPCIÓ

AVALUACIÓ
Aquest risc està avaluat al PAU de la línia

Emergències en el

Accident amb múltiples víctimes en

ferroviària

Lleida‐la

Pobla

de

Segur,

transport de viatgers

la línia ferroviària Lleida‐la Pobla de

elaborat per Ferrocarrils de la Generalitat

per ferrocarril

Segur

(versió actual de l'abril de 2016), i per tant
no es tractarà en el present Pla.
Probabilitat baixa d'afectació a persones

Emergències per

Onades de calor durant l'estiu o de

onades de calor o

fred a l'hivern que afectin a

onades de fred

persones grans que viuen soles

grans que viuen soles, ja que en un poble
com Salàs es coneix tothom, i la xarxa
social de les persones grans que viuen soles
es preocupa per elles en moments de més
risc com les onades de calor o de fred

Emergències per
concentració de
persones

Al municipi només es dóna una
elevada concentració de persones
durant els actes de la Diada de
rememoració de la Fira de Salàs

Aquest risc està avaluat al PEM per actes
de pública concurrència a l'aire lliure, i per
tant no es tractarà en el present Pla.
Probabilitat baixa, donada la temporalitat
d'aquesta activitat i un baix número

Risc contaminació

Vessament

de

combustible

accidental de les

d'embarcacions

aigües continentals

l'embassament de Sant Antoni

d'esbarjo

a

d'embarcacions. Però es contempla com a
risc possible, donada la presència al
municipi del club nàutic Sant Antoni,
l'empresa d'esports nàutics El Piolet i un
flux d'embarcacions d'esbarjo navegant per
l'embassament durant l'estiu.

Emergències per
pandèmies

Amenaces i perills biològics per
propagació sobtada i inesperada de
microorganismes
susceptibles
d’originar infeccions, al∙lèrgies o
toxicitats de forma massiva.

Les infeccions per microorganismes
biològics poden representar un gran perill
per la societat per la interdependència dels
serveis bàsics i entre persones que es dona
en un món interconnectat i globalitzat.
Com s’ha demostrat l’any 2020 amb la
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La globalització i interconnexió de
la població a nivell mundial que ha
propiciat l’extensió de la pandèmia
de la COVID‐19, ha posat de
manifest la rapidesa amb que pot
propagar‐se una pandèmia i la
vulnerabilitat
de
l’estructura
institucional i social d’arreu del
món.

2.2.

COVID‐19, el municipi de Salàs de Pallars
pot veure’s afectat per una pandèmia, i tot
i els esforços de l’Ajuntament i la societat
civil per gestionar‐la, l’impacte emocional i
econòmic sobre la població ha estat molt
gran.

Riscos especials

Els riscos especials són aquells per als quals hi ha planificació d’emergències a nivell
autonòmic, és a dir, aquells per als quals la Generalitat de Catalunya ha aprovat el
corresponent pla especial de protecció civil.
Al municipi de Salàs de Pallars s'identifiquen els següents riscos especials:

RISCOS ESPECIALS
DESCRIPCIÓ

AVALUACIÓ

Municipi amb un mosaic agroforestal
Risc d'incendi
forestal (INFOCAT):

a la part baixa, i una extensa massa
forestal a la seva part alta formada
per pinedes de repoblació de pinassa
i pi roig.

Salàs de Pallars està obligat a elaborar el
PAM per incendis forestals i a considerar‐lo
com un risc especial al DUPROCIM, donat
que és un municipi amb un índex alt de
perill tot i tenir una vulnerabilitat baixa

El municipi de Salàs de Pallars
presenta diferents barrancs amb un
règim pluvial. En cas d'avinguda
només

Segons la revisió de 2014 del pla INFOCAT,

poden

danyar

una

Risc d’inundacions i

infraestructura: el pont de Sensui

pluges intenses

sobre el barranc de Rivert, que

(INUNCAT):

deixaria incomunicats els nuclis de
Sensui i Rivert.
La xarxa viària del municipi presenta
alguns punts amb talussos verticals
en zones amb marga i pedres.

Segons la revisió de 2016 del pla INUNCAT,
Salàs de Pallars té un índex de perillositat
de conca moderat, un nivell de risc baix, i
no està obligat a elaborar un PAM per
inundacions. Tot i així, al DUPROCIM es
considera per tenir en compte el risc que
una crescuda dels barrancs afecti el pont
de Sensui, o un episodi per intensitat de
pluja generi esllavissades de terra i caiguda
pedres o arbres a la xarxa viària.

Risc químic en el

La carretera C13 travessa la part

Segons la revisió de 2015 del pla

transport per

baixa del municipi de Salàs de

TRANSCAT, Salàs de Pallars no està obligat

carretera

Pallars. Tot i presentar un flux molt

a elaborar el PAM per accidents en el

(TRANSCAT):

baix de trànsit de mercaderies

transport de mercaderies perilloses. Tot i
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perilloses, si que es registra un cert

així, en el DUPROCIM es té present aquest

volum de camions de mercaderies

risc per planificar una resposta davant

que podrien generar un risc per la

d'aquest tipus d'accidents en cas d'ocórrer.

població en cas d'accident.
A les cotes més altes del municipi de
les nevades són habituals, però a les
Risc per nevades

cotes mitjanes i baixes no neva.

(NEUCAT):

Quan ho fa, genera un problema de
mobilitat urbana i a la xarxa viària
que cal gestionar.

Segons la revisió de 2015 del pla NEUCAT,
Salàs de Pallars està obligat a elaborar el
PAM per nevades, i a considerar‐lo com un
risc especial al DUPROCIM, ja que està
situat a una alçada superior a 400 metres.

A l'embassament de Sant Antoni
carreguen aigua els avions amfibis
d'extinció

d'incendis

forestals.

Aquest embassament està travessat
Risc aeronàutic
(AEROCAT):

a l'ample per una línia elèctrica d'alta
tensió. Tot i tractar‐se d'un obstacle
degudament senyalitzat, i que deixa
lliure suficient làmina d'aigua per
que

els

avions

carreguin

amb

seguretat, genera un cert risc en les

Segons la revisió de 2014 del pla AEROCAT,
Salàs de Pallars no està obligat a elaborar
el PAM per emergències aeronàutiques.
Tot i així, al DUPROCIM es contemplen pel
risc

d'accident

mentre

els

avions

descendeixen, s'enlairen o carreguen aigua
a l'embassament, les fases més perilloses
d'un vol.

maniobres de descens dels avions.
Tot i que a Salàs de Pallars no es

Segons el pla SISMICAT (2014), Salàs de

recorda cap moviment sísmic, està

Pallars està obligat a elaborar el PAM per

Risc sísmic

situat a tocar del Pirineu, on

sismes i a considerar‐lo com un risc

(SISMICAT):

habitualment hi ha sismes de poca

especial al DUPROCIM, ja que té una

magnitud, que recorden el potencial

intensitat sísmica prevista o igual a VII en

sísmic d'aquesta zona.

un període de retorn de 500 anys.

El vent de nord bufa amb força al
municipi durant l'hivern, i en els
Risc per ventades
(VENTCAT)

episodis de més virulència provoca
incidències com caiguda d'elements
de mobiliari urbà a la via pública, o
caiguda d'arbres en zones urbanes,
agrícoles i forestals

2.3.

Segons el pla VENTICAT (2017), Salàs de
Pallars està obligat a elaborar el PAM per
risc de vent i a considerar‐lo com un risc
especial al DUPROCIM, ja que presenta
més de 10 dies l'any en que es supera el
llindar dels 20 m/s.

Riscos específics

Els riscos específics són aquells que poden afectar el municipi i per als quals no hi ha un pla
especial. En el supòsit que una entitat local desenvolupi en el seu territori diverses activitats
obligades a redactar i aprovar un pla d’autoprotecció, pot elaborar un pla específic municipal
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(PEM) que faci la funció d’integració, coordinació i relació de les diferents figures
d’autoprotecció
Salàs de Pallars disposa d'un PEM en vigor per actes de pública concurrència a l'aire lliure
(concerts, fires i festes), on s'inclouen tots els actes que organitza l'Ajuntament al llarg de
l'any:

RISCOS ESPECÍFICS
ESCENARIS POSSIBLES
ACTE 1

Cavalcada de Reis (5 de gener)

ACTE 2

Aplec Sant Pere Màrtir (28 d'abril)

CONSEQÜÈNCIES PROBABLES
Atropellament d'assistents a la
cavalcada de Reis
Incendi forestal
Cremades

ACTE 3

Revetlla de Sant Joan (23 de juny)

per

ZONES DE RISC
Via pública
Ermita Sant Pere

explosió

de

petards i incendi de vegetació a

Via pública

les proximitats de la foguera
Cops i talls arran de baralles,
ACTE 4

Festa Major (cap de setmana més
proper al 5 d'agost)

desperfectes en mobiliari per
actes de bandalisme, coma
etílic

per

consum

Via pública

excessiu

d'alcohol, etc.
ACTE 5

ACTE 6

Fira d'art (2n cap de setmana

Atropellament d'assistents en

d'agost)

sortir de les eres

Festa major de setembre (2n cap
de setmana de setembre)

Via pública

‐

Via pública

Atropellament d'assistents

Via pública

Diada de rememoració de la Fira de
ACTE 7

Salàs (1r o 2n cap de setmana de
novembre)

Donat que el PEM per actes de pública concurrència a l'aire lliure està vigent (va ser homologat
per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 24/4/2014, en el DURPOCIM no es
desenvoluparà cap dels riscos especials detallats a la taula anterior.

2.4.

Anàlisi de riscos: El mètode Mosler

Per analitzar els riscos especials del municipi de Salàs de Pallars s’ha emprat la metodologia
d’identificació i avaluació de riscos “Mosler”. El mètode Mosler té per objecte la identificació,
anàlisi i avaluació dels factors que poden influir en la manifestació d'un risc amb la finalitat que
la informació obtinguda, ens permeti calcular la classe i dimensió de risc. El mètode és de tipus
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seqüencial i cada fase del mateix es recolza en les dades obtingudes en les fases que li
precedeixen.
La metodologia es divideix en quatre fases:
 Definició del risc
 Anàlisis del risc
 Avaluació del risc
 Càlcul i classificació del risc
1a fase – Definició del risc
Aquesta fase té per objecte, la identificació del risc, delimitant el seu objecte i abast. Riscos
analitzats:
‐ Onades de calor/fred
‐ Contaminació accidental d’aigües continentals
‐ Pandèmies
‐ Risc per incendis forestals
‐ Risc per inundacions i pluges intenses
‐ Risc per nevades
‐ Risc per sismes
‐ Risc per vent
‐ Risc per accident aeronàutic
‐ Risc químic en el transport per carretera
2a fase – Anàlisi del risc
En aquesta fase s’han definit els criteris i la forma de valorar‐los. És la fase més complexa del
procés per l'analisi del risc, en la que els criteris es quantifiquen sobre la base d'una escala
numèrica de l'1 al 5, per aquest motiu el Mètode Mosler sigui també conegut com a
mètode Penta. Els criteris escollits han estat:
‐ Funció (F): es quantifiquen les conseqüències negatives o danys que poden alterar
l'activitat.
‐ Substitució (S): es quantifica la dificultat per a substituir els béns afectats.
‐ Profunditat (P): es quantifica el grau de pertorbació i els efectes psicològics que
produiria en l'activitat i imatge de l'empresa.
‐ Extensió (E): es quantifica l'abast dels danys, segons la seva amplitud, des d'un nivell
local fins a internacional.
‐ Agressió (A): es quantifica la probabilitat que el risc es manifesti o materialitzi.
‐ Vulnerabilitat (V): quantifica la probabilitat dels danys que pot produir el risc una
vegada materialitzat.
Identificació de les variables:
“F” Criteri de funció
Les conseqüències negatives o danys poden alterar o afectar de manera diferent l'activitat:
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5
4
3
2
1

Preguntes que es fa qui ha de valorar el risc per establir la puntuació:
Els danys a persones com pot afectar?
Els danys en les instal∙lacions i dependències municipals i de la població , com pot afectar?
Els danys econòmics com poden afectar?
“S” Criteri de substitució
Dificultat per a ser substituïts els béns o productes:
Molt difícilment
5
Difícilment
4
Sense moltes dificultats
3
Fàcilment
2
Molt fàcilment
1
Preguntes que es fa qui ha de valorar el risc per establir la puntuació:
El bens a substituir es poden trobar?
Els treballs de substitució seran ràpids?
L'activitat al municipi continuarà?
“P” Criteri de Profunditat
Pertorbació i efectes psicològics que podrien produir‐se en la imatge:
Pertorbacions molt greus
5
Pertorbacions greus
4
Pertorbacions limitades
3
Pertorbacions lleus
2
Pertorbacions molt lleus
1
Preguntes que es fa qui ha de valorar el risc per establir la puntuació:
Causen pertorbacions en les persones del municipi? Causen pertorbacions en els turistes?
Causen pertorbacions en el la resta de municipis i nuclis de població?
“E” Criteri d'extensió
L'abast dels danys o pèrdues a nivell territorial.
Abast internacional
Caràcter nacional
Caràcter regional
Caràcter local
Caràcter individual

5
4
3
2
1
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Preguntes que es fa qui ha de valorar el risc per establir la puntuació:
Els danys en la imatge del municipi i/o nuclis, han estat?
Els danys econòmics, han estat?
Els danys en els béns, han estat?
“A” Criteri d'agressió
La probabilitat que el risc es manifesti.
Molt alta
Alta
Normal
Baixa
Molt baixa

5
4
3
2
1

Preguntes que es fa qui ha de valorar el risc per establir la puntuació:
Com és el nivell de risc en el sector i/o en el territori?
El municipis i nuclis es troben aïllades o en zona d'activitat natural?
Existeixen matèries perilloses o gran quantitat d'elements tècnics?
“V” Criteri de vulnerabilitat
Probabilitat que realment es produeixin danys o pèrdues.
Molt alta
5
Alta
4
Normal
3
Baixa
2
Molt baixa
1
Preguntes que es fa qui ha de valorar el risc per establir la puntuació:
Els danys podran evitar‐se amb les mesures de seguretat existents?
Es dona l’existència d'ajuda exterior en la zona?
Les pèrdues estan assegurades?
3a FASE – AVALUACIÓ DEL RISC
En aquesta fase, amb les dades numèriques obtingudes en l'anterior, s’ha quantificat el risc
que s'està estudiant mitjançant la relació de dos conceptes: caràcter del risc (C) i la probabilitat
(P), obtenim un valor numèric resultant conegut com a risc estimat (ER). Es parteix de los
dades obtinguts, aplicant:
Càlcul del caràcter del risc “I”
Importància del succés
I= F x S
I = Importància del succés = Funció (F) x Substitució (S)
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Càlcul del caràcter del risc “D”
D. Danys ocasionats
D= P x E
D = Danys ocasionats = Profunditat (P) x Extensió (E)
Càlcul del caràcter del risc “C”.
C=I+D
Càlcul de la Probabilitat “PR”:
A. Criteri d’agressió
V. Criteri de vulnerabilitat
Probabilitat PR= A x V
Quantificació del risc considerat “ER”.
ER = Caràcter (C) x Probabilitat (PR)
ER = C x PR

4a FASE – CÀLCUL DE LA CLASSE DE RISC
VALOR DE ER
2 a 250
251 a 500
501 a 750
751 a 1000
1001 a 1250

CLASSE DE RISC
Molt Baix
Baix
Normal
Gran
Elevat

PUNTUACIÓ

CLASSE DE RISC

Entre 2 y 250

Risc Molt Baix

251 a 500

Risc Baix

501 a 750

Risc Normal

751 a 1000

Risc Gran

1001 a 1250

Risc Elevat

La metodologia d’anàlisi i avaluació de riscos exposada anteriorment es plasma de
forma concreta i específica per a cada municipi en les següents taules:
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RISCOS SALÀS DE PALLARS
ANÁLISIS RISC
TIPUS DE
RISC

Onada Fred/Calor

F

S

P

E

A

AVALUACIÓ DEL RISC
I

D

C

PR

ER

FxS

PxE

I+D

AxV

CxPR

RISC

V

2

4

3

2

3

3

8

6

14

9

126

Molt baix

Contaminació acc.
2
aigües continentals

4

3

2

2

1

8

6

14

2

28

Molt baix

Pandèmies

5

5

4

3

3

3

25

12

37

9

333

Molt baix

Incendi forestal

4

4

3

3

3

3

16

9

25

9

225

Baix

Inundacions / pluja

4

4

4

3

3

4

16

12

28

12

336

Baix

Nevades

4

3

3

3

3

3

12

9

21

9

189

Molt Baix

Sismes

5

5

4

3

3

5

25

12

37

15

555

Normal

Vent

3

3

2

3

3

3

9

6

15

9

135

Molt baix

Accident/incident
aeronàutic

5

3

4

3

3

5

15

12

27

15

405

Baix

Risc químic en el
transpor carretera

4

4

4

2

1

3

16

8

24

3

72

Molt baix
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DOCUMENT 3
VULNERABILITAT MUNICIPAL
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Àrees o sectors d’afectació

Emergències per onades de calor, onades de fred i nevades:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
SECTOR DE RISC
Sector únic

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Nucli de Salàs de Pallars

Persones grans que viuen soles

Emergències per contaminació de les aigües continentals:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
SECTOR DE RISC

Sector únic

UBICACIÓ
Embassament de
Sant Antoni

DESCRIPCIÓ
Vessament de combustible d'embarcacions d'esbarjo, que
podrien afectar l'ecosistema aquàtic i la qualitat de l'aigua
de bany de l'embassament de Sant Antoni

Emergències per pandèmies:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
SECTOR DE RISC
Sector únic

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Nucli de Salàs de Pallars

Tota la població

Emergències per risc d'incendi forestal:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
SECTOR DE RISC

Sector 1

Sector 2

UBICACIÓ
Part baixa del
municipi

Part central del
municipi

DESCRIPCIÓ
Mosaic de conreus herbacis i arboris amb bosquines de
roure i pi. Presència de construccions humanes d'ús agrícola
i granges disperses, i els nuclis de Salàs de Pallars i Sensui.
Extensa massa forestal (repoblacions de pinassa i pi roig) en
una zona de relleu pla i accessible a través de la xarxa viària.
Sense assentaments humans ni altres elements vulnerables.
Massa forestal (repoblacions de pi blanc, pinassa i pi roig)

Sector 3

Sector sud del
municipi

en una zona de relleu abrupte, amb barrancs i serres de
mitja muntanya. Molt poc accessibles a través de la xarxa
viària. Elements vulnerables: una urbanització a l'extrem
sudest del municipi i una ermita on es celebra un aplec
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(Sant Pere Màrtir)
Massa forestal (alzinars i repoblacions de pi roig i pinassa)
Sector 4

Part alta del

en una zona de relleu abrupte i fort pendent. Molt poc

municipi

accessibles a través de la xarxa viària. Sense assentaments
humans ni altres elements vulnerables.

Emergències per risc d'inundacions i pluges intenses:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
SECTOR DE RISC

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ
Xarxa viària de tot el municipi, amb alguns talussos verticals

Sector 1

on pot haver‐hi esllavissades de terra i caiguda d'arbres en

Tot el municipi

cas de pluges intenses. Això pot tenir afectacions puntuals
en la mobilitat pel tall de la via
Possible afectació a aquest pont en cas de crescuda del
barranc de Rivert o Sensui, que en cas d'embós podria

Sector 2

Pont de Sensui

provocar el desbordament d'aquest curs d'aigua i deixar
incomunicat el poble de Rivert (municipi de Conca de Dalt) i
el nucli i la granja de Sensui.

Emergències per risc químic en el transport pe carretera:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
SECTOR DE RISC

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ
Afectació al trànsit que hi circula, ja sigui a la mobilitat pel
tall de la via després de l'accident o la possible implicació

Part baixa del municipi:
Sector únic

carretera C13.

d'altres vehicles amb passatgers en l'accident amb
mercaderies perilloses.
Afectació als conreus de l'entorn de la carretera o a
l'embassament de Sant Antoni i les seves zones de bany, on
podria anar a parar un possible vessament de productes
líquids.

Emergències per risc de nevades:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
SECTOR DE RISC
Sector 1

UBICACIÓ
Carretera C13

DESCRIPCIÓ
Afectació a la mobilitat d'àmbit comarcal i supracomarcal
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Afectació a la mobilitat d'àmbit urbà (Salàs de Pallars, amb
Sector 2

Part mitja i

especial afectació a les persones grans que viuen soles), local

baixa del

(nucli de Sensui i la granja d'aquest poble) i supramunicipal

municipi

(afectació als veïns del poble de Rivert, al municipi de Conca de
Dalt però amb una única via d'accés a través de Salàs de Pallars)
Afectació molt baixa, ja que no hi ha assentaments humans. Si
que hi ha un camí de terra que comunica amb el poble veí de

Part mitja i alta

Sector 3

Santa Engràcia, però té una via d'accés alternativa (asfaltada)

del municipi

que és el seu accés principal. Per tant, la vulnerabilitat del sector
és mínima

Emergències per risc aeronàutic:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
SECTOR DE RISC

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ
Possible accident d'avions amfibis d'extinció d'incendis
forestals durant les maniobres de descens, càrrega

Sector únic

Embassament de
Sant Antoni

d'aigua o enlairament. Possible afectació a embarcacions
d'esbarjo que naveguessin pròximes a l'accident. En cas
de desviament de la trajectòria de l'aeronau, si aquesta
impactés contra el marge dret de l'embassament, podria
afectar a banyistes i practicants d'esports nàutics.

Emergències per risc sísmic:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
SECTOR DE RISC

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ
Col∙lapse d'edificis i atrapament de persones. El casc antic de Salàs
presenta moltes cases antigues amb una estructura de murs de
càrrega, que les fa més vulnerables a caure en cas de terratrèmol
fort que les modernes estructures amb pòrtics.
Una sèrie de carrers molts vulnerables són els que s'ubiquen al

Sector 1

Nucli de Salàs

límit amb la cinglera del barranc de Fontfreda (sector de la Solana).

de Pallars

La naturalesa del material geològic sobre el que s'assenta aquesta
zona (margues i lutites) i el fort pendent del terreny, fa que en cas
de sisme la probabilitat d'esllavissada del carrer i afectació a
vivendes i persones fos elevada.
Si el sisme fos nocturn, el número de persones atrapades seria
molt més elevat que de dia, quan la majoria d'habitants sol
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treballar fora de casa.
Afectació a les estructures dels ponts i túnels de la línia de
Sector 2

Carretera C13 i

ferrocarril i la carretera C13. Afectació a la mobilitat per aquestes

ferrocarril

vies i possible afectació als usuaris en cas que hi circulin en el
moment del sisme

Emergències per risc de ventades:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
SECTOR DE RISC

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ
Afectació a vianants per caiguda d'objectes de les

Sector 1

Nucli

de

Salàs

Pallars

de

façanes i teulades o mobiliari urbà a la via pública.
Probabilitat baixa d'afectació donada la baixa
densitat de població del municipi
Afectació a la mobilitat en aquesta via per caiguda

Sector 2

Carretera C13

d'arbres i pedres del talús.
Possible impacte contra algun vehicle que circuli en
el moment de l'esllavissada
Afectació per caiguda d'arbres a la xarxa viària i

Sector 2

Resta de municipi

sobre conreus agrícoles, que caldrà retirar un cop
passi l'episodi de vent per recuperar la mobilitat o a
funcionalitat dels conreus. Vulnerabilitat baixa
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Elements vulnerables

Emergències per onades de calor, onades de fred i nevades. Llistat de persones grans que
viuen soles al nucli de Salàs de Pallars:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
CODI

NOM

ADREÇA

TELÈFON AVÍS

OBSERVACIONS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Emergències per contaminació accidental de les aigües continentals i per risc aeronàutic:
CODI
V1

V2

NOM

ADREÇA

Club nàutic

Marge dret

Zona de bany,

St Antoni

embassam

embarcacions

ent St

esbarjo i esports

Antoni

nàutics

El Piolet

TELÈFON AVÍS

ÚS

SECTOR

UTM
329.650 /
4.674.180

Únic
329.890 /
4.674.410
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Emergències per risc d'incendi forestal:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
CODI
IF1

IF2

IF3

NOM
Granja
Rampeira

ADREÇA

TELÈFON AVÍS

els Feixancs

Feixancs

UTM
329.115 /

1

tocinos
Aplec Sant Pere

Ermita Sant Pere Màrtir

Els

SECTOR

Granja de

Sensui

Urbanització

ÚS

(28 abril)

4.677.725
327.875 /

3

4.675.775

Segona
residència estiu

329.145 /

3

4.673.820

i caps setmana

Emergències per inundacions i pluges intenses:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
CODI
P1

P2

NOM

ADREÇA

Pont de

Camí de

Camí d'accés a Rivert i

Sensui

Sensui

Sensui

Sensui

Granja de tocinos

Granja
Rampeira

TELÈFON AVÍS

ÚS

SECTOR
2

2

UTM
328.380 /
4.677.770
329.115 /
4.677.725

Nucli habitat (31
P3

Poble de
Rivert *

habitants regulars,

Rivert

2

triplica la població en

326.515 /
4.679.690

temporada turística)

* Tot i que Rivert és un poble del municipi veí de Conca de Dalt, s'inclou com a element vulnerable al
DUPROCIM de Salàs de Pallars ja que el seu únic accés per carretera en cas d'inundacions, pluges
intenses i nevades és a través del municipi de Salàs de Pallars.

Emergències per risc de nevades:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
CODI

NOM

D1

Ajuntament

D2

ADREÇA
Carrer Bon
Jesús, 47

TELÈFON AVÍS

ÚS

Ajuntament

Magatzem

Carrer del

Magatzem

municipal

Tros Gran, sn

municipal

SECT
OR
2

2

UTM
329.330 /
4.675.380
329.425 /
4.675.715
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Centre

D4

Interpretació
Antic Comerç

D5

Consultori

D6

Farmaciola

D7

D8

D9

Carrer de la
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Centre escolar

Pobla, 2
Carrer de la

Centre

Pobla, 2

interpretació

Carrer del

Consultori

Tros Gran, sn

mèdic

Carrer del

Granja

Rivert

2

2

ferrocarril
Granja de

Sensui

Rampeira

2

Baixador

‐

ferrocarril

2

Farmaciola

Tros Gran, sn

Baixador

2

2

tocinos

Rivert

Nucli habitat

2

329.420 /
4.675.700
329.420 /
4.675.700
329.470 /
4.675.745
329.470 /
4.675.745
329.980 /
4.674.790
329.115 /
4.677.725
326.515 /
4.679.690

Emergències per risc sísmic:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
CODI

NOM

T1

Ajuntament

ADREÇA

TELÈFON
AVÍS

ÚS

Carrer Bon Jesús,

SECTOR

1

47
Equipame

T2

Escola

Carrer de Pobla, 2

nt públic

1

Centre
T3

Interpretació

Carrer de Pobla, 2

Antic Comerç
T4

T5

T6

Consultori

Equipame

1

UTM
329.330 /
4.675.380
329.420 /
4.675.700
329.420 /
4.675.700

nt públic
Carrer del Tros

1

Gran, sn

Edificis casc

casc antic de Salàs

antic

de Pallars

Edificis

Edificis sobre

Zona de la Solana.

antics

bc Fontfreda

Salàs de Pallars

1

1

329.470 /
4.675.745
329.260 /
4.675.470
329.215 /
4.675.450

* No s'indiquen telèfons de contacte ja que es tracta de totes les vivendes del casc històric de
Salàs o d'una zona molt àmplia, i en cas d'haver‐hi de contactar caldria fer‐ho a través de la
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megafonia, fixa o mòbil, o del porta a porta. Es descarta la telefonia com a mètode d'avís a
aquest col∙lectiu i per aquest risc.

Alguns elements vulnerables es troben desenvolupats en les següents fitxes:
1. URBANITZACIONS
2. VIVENDES AÏLLADES
3. GRANGES
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DOCUMENT 4
PROCEDIMENTS OPERATIUS PER
RISC
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Procediment operatiu

4.1.1. Criteris d'activació. Nivells

» PRE‐ALERTA:
La pre‐alerta es produeix, en general quan:
o

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

o

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

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

» ALERTA:
El Pla s'activa en fase d’alerta, en general quan:
 S’informa de l’activació d’un Pla Especial de la Generalitat en fase d’alerta per
afectació a la zona on es troba el municipi.
 Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d’emergència
important a la població a curt termini.
 Davant de emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a
persones, béns i vies de comunicació.
 En emergències en determinades instal∙lacions o infraestructures que no puguin
produir danys a l’exterior però que puguin produir alarma en la població.

» EMERGÈNCIA:
El Pla s'activa en fase d’emergència, en general davant de les situacions següents:
 S’informa de l’activació en fase d’emergència d’un Pla Especial de la Generalitat en
fase d’emergència per afectació a la zona on es troba el municipi.
 Davant d’emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per
al municipi o danys a la població.
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4.1.2. Tasques preventives i operatives associades al risc bàsic / territorial

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL
FASE

TASQUES


PREALERTA

Seguiment de la situació:


Comunicats del CECAT



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



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



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



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



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



Constituir el Comitè d’emergències municipal i habilitar el CECOPAL. Activar els
grups locals d’actuació que s’escaigui.



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



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



Identificar les persones més vulnerables i els grups de risc (gent gran i/o amb
malalties cardiorespiratòries, diabetis, hipertensió arterial, malalties renals,
Parkinson o Alzheimer, persones amb discapacitats físiques o psíquiques i/o
limitacions de la mobilitat, persones sense llar i gent gran sense xarxa social i/o

ALERTA

EMERGÈNCIA 1

amb pocs recursos)


Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.



Informar la població de les mesures d'autoprotecció (restringir moviments a
l'exterior, evitar l'exercici físic a l'aire lliure, consultar el metge l'aparició o

EMERGÈNCIA 2

empitjorament dels símptomes respiratoris o cardíacs, etc)


Recomanar als ciutadans que tinguin cura dels familiars i veïns majors de 75
anys que viuen sols o estiguin en una situació de vulnerabilitat.



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



Obrir 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.
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4.1.3. RISC D'INCENDI FORESTAL
4.1.3.1. Criteris d'activació del pla

FASE DEL PLA

SITUACIÓ
. Pla Alfa a nivell 2 (perill molt alt)
. SISCOM (indicador de simultaneïtat d'incendis a Catalunya) a nivell 1

PREALERTA

(nivell inferior)
. En cas que hi hagi un incendi forestal al municipi amb afectació a la
població reduïda i que la seva extinció es pugui gestionar amb els
mitjans ordinaris de Bombers.
. Pla Alfa a nivell 2 (perill extrem)
. SISCOM (indicador de simultaneïtat d'incendis a Catalunya) a nivell 2
(nivell inferior)
. En cas que hi hagi un incendi forestal al municipi amb afectació a la

ALERTA

població reduïda però amb una durada prou important perquè sigui
necessària l'activació d'un dispositiu preventiu especial (per exemple
durada >10 hores).
. En cas d'incendis importants ja extingits on cal un control de la zona
afectada per evitar revifades.
. En cas que hi hagi un incendi al municipi:
‐ i afecti a la població, havent de prendre mesures com la informació,
evacuació, confinament, etc.

EMERGÈNCIA 1

‐ amb una durada prevista >24 hores
‐ amb una previsió de superfície afectada >500 hectàrees
‐ i que sigui necessari mobilitzar una gran quantitat de recursos
humans i materials en les tasques d'extinció.
. En cas que es doni un gran incendi forestal o un conjunt d'incendis

EMERGÈNCIA 2

simultanis amb afectació a una gran extensió de territori.
. Que l'incendi afecti més d'una regió d'emergències o posi en perill greu
nuclis de població.
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4.1.3.2. Tasques preventives i operatives associades al risc d'incendi forestal

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/

PREALERTA


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.



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



Contactar amb el President de l'ADF Pleta Verda per si poden col∙laborar en
alguna de les tasques de l'extinció de l'incendi.

ALERTA



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.

EMERGÈNCIA 1



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.

EMERGÈNCIA 2


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



Col∙laborar en les evacuacions, si escau.



Habilitar punts d’informació a la població.



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



Registre i organització dels voluntaris ocasionals



Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i als
integrants del Comitè d’emergències municipal.
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4.1.4. RISC D'INUNDACIONS I PLUGES INTENSES
4.1.4.1. Criteris d'activació del pla
Llindars dels avisos de perill meteorològic (Situacions Meteorològiques de Perill ‐SMP‐) emesos
pel Servei Meteorològic de Catalunya en cas de pluges intenses:

SMP grau 1, 2 i 3

SMP grau 4, 5 i 6

Precipitació acumulada > 100 mm en 24 hores

Precipitació acumulada > 200 mm en 24 hores

Criteris d'activació del pla:

FASE DEL PLA

SITUACIÓ

PREALERTA

. Per previsió meteorològica per pluja:
‐ SMP de grau 2, a molt curt (0‐12 hores) o curt termini (12‐36 hores)
‐ SMP de grau 3 a curt termini (12‐36 hores)

ALERTA

. Per previsió meteorològica per pluja:
‐ SMP de grau 3, a molt curt termini (0‐12 hores)
‐ SMP de grau 4, a curt (12‐36 hores) i molt curt termini (0‐12 hores)
‐ SMP de grau 5, a curt (12‐36 hores) i a molt curt termini (0‐12 hores)
‐ SMP de grau 6, a curt (12‐36 hores) i a molt curt termini (0‐12 hores)
. Inundacions i precipitacions sense danys importants
. Al final d'un episodi d'inundacions i precipitacions molt important, en
el retorn gradual cap a la normalitat

EMERGÈNCIA 1

. Inundacions i precipitacions amb danys importants d'abast localitzat

EMERGÈNCIA 2

. Inundacions i precipitacions amb danys importants i d'abast extens

4.1.4.2. Tasques preventives i operatives associades al risc d'inundacions i pluges intenses

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC D’INUNDACIONS I PLUGES INTENSES
PREALERTA



Seguiment de la informació:


Comunicats del CECAT



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



Estacions d’aforament: http://aca‐web.gencat.cat/ o
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http://195.55.247.237/saihebro/

PREALERTA

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



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



Anul∙lar els regs automàtics



Revisar el embornals dels carrers de Salàs i netejar els embossats



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



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



Vigilància del pont de Sensui, sobre el barranc de Rivert, donat que poden
haver‐hi embussos que provoquin un desbordament d'aquest curs d'aigua. En
cas que es detecti un embús, avisar una retroexcavadora perque el destapi. En
cas que l'aigua saltés per sobre la carretera, tallar la via i posar‐se en contacte
amb l'Ajuntament de Conca de Dalt i els propietaris de la granja de Sensui per

ALERTA

informar‐los que el poble de Rivert i Sensui han quedat incomunicats
EMERGÈNCIA 1



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

EMERGÈNCIA 2



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



Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.



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



Obrir 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.



Preveure la rehabilitació dels serveis bàsics al municipi com a conseqüència de
talls en el subministrament.
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4.1.5. RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES PER CARRETERA
4.1.5.1. Criteris d'activació del pla
FASE DEL PLA

SITUACIÓ

ALERTA

Accidents en els quals el contingut ha quedat afectat o pot quedar‐hi però
no hi ha una afectació greu a la població ni itinerant ni fixa, ni al medi
ambient. En concret:
‐ accidents on hi hagi desperfectes en el continent o hi ha hagut
bolcada però no hi ha fuita o vessament del contingut.
‐ accidents on hi hagi desperfectes en el continent, amb fuita o
vessament del contingut.
‐ accidents on hi hagi danys o incendi al continent i fuita amb flames
del contingut.
‐ accidents amb explosió del contingut amb destrucció del continent

EMERGÈNCIA

. Accidents que, malgrat són o poden ser importants, només poden afectar
les persones, béns i el medi ambient de l'entorn immediat.
. Accidents que, a més de l'entorn immediat, puguin afectar altres zones més
allunyades, incloent nuclis urbans o zones d'especial interès
medioambiental.
En els dos casos anteriors, cal que:
‐ hi hagi desperfectes en el continent amb fuita o vessament del
contingut
‐ hi hagi danys o incendi al continent i fuita amb flames del
contingut
‐ hi hagi explosió del contingut amb destrucció del continent

4.1.5.2. Tasques preventives i operatives associades al risc químic en el transport de
mercaderies perilloses

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES


mercaderies perilloses i comunicar‐ho al CECAT.

ALERTA
EMERGÈNCIA

Activar el Pla d’actuació municipal per a accidents en el transport de



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



Constituir el Comitè d’emergències municipal i habilitar el CECOPAL. Activar els
grups locals d’actuació.
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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 comunicant les mesures d’autoprotecció que
s’estableixin des de la direcció del Transcat, en cas de dubte, recomanar el
confinament, i demanar si tenen necessitats especials.

ALERTA
EMERGÈNCIA



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 que siguin necessàries.



Fer l’avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones
que no siguin autosuficients si el confinament és llarg.



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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4.1.6. RISC DE NEVADES
4.1.6.1. Criteris d'activació del pla
Llindars dels avisos de perill meteorològic (Situacions Meteorològiques de Perill ‐SMP‐) emesos
pel Servei Meteorològic de Catalunya en cas de nevades:

Definició del risc per nevades en funció de la SMP en comarques de vulnerabilitat moderada
com el Pallars Jussà:
SMP grau 1

SMP grau 2

SMP grau 3

SMP grau 4

SMP grau 5

SMP grau 6

Risc baix

Risc moderat

Risc alt

Risc alt

Risc alt

Risc alt

Implicacions de cada tipus de risc per nevades:
Risc baix: Estan pronosticats fenòmens meteorològics relativament habituals però
potencialment perillosos per algunes activitats. Cal fer seguiment de les condicions
meteorològiques.
Risc moderat: Estan pronosticats fenòmens meteorològics inusuals, amb possible afectació
sobre activitats habituals i/o serveis bàsics. Cal estar informat de les condicions
meteorològiques i seguir els consells de les autoritats
Risc alt: Estan pronosticats fenòmens meteorològics inusuals i/o d’intensitat superior a
l’habitual, amb probable afectació sobre activitats habituals i/o serveis bàsics. Cal estar
informat de les condicions meteorològiques, seguir les indicacions de les autoritats i activar els
plans d’emergència que s’escaigui
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Criteris d'activació del pla
FASE DEL PLA

SITUACIÓ
. Preavís de Situació Meteorològica de Perill (SMP) per neu

AVÍS

. Avís de SMP per neu
. Avís d'observació de neu

PREALERTA

. Previsió de nevades amb una SMP de grau 2
. Previsió de nevades amb una SMP de grau 4, 5 o 6
. Quan es faci necessari l'ús de cadenes de manera generalitzada en una
zona o comarca.
. Quan en alguna zona o comarca es talli el trànsit de vehicles pesats i

ALERTA

articulats i es derivin als aparcaments preestablerts, a fi de facilitar els
treballs de neteja i evitar situacions que afectin de forma problemàtica
a la població.
. Quan es produeixin talls de subministrament puntuals i/o de curta
durada d'algun dels serveis bàsics a causa de la neu.
. Quan es talli el trànsit a un nombre considerable de vies per facilitar
les tasques de retirada de la neu.
. Quan es comencin a bloquejar vehicles i/o persones de manera
descontrolada.
. Quan es tingui constància que es comencen a quedar aïllats nuclis de

EMERGÈNCIA 1

població com a conseqüència dels talls de vies de comunicació.
. Quan s'interrompi el funcionament de diferents mitjans de transport
públic (ferrocarril, autobusos de línia, transport escolar, etc).
. Quan es produeixin talls de subministrament generalitzats i/o de llarga
durada d'algun dels serveis bàsics. Especial atenció a l'efecte dominó
provocat pels talls de subministrament elèctric, que provoca fallades en
les telecomunicacions.
. Valoració dels criteris següents:
‐ extensió territorial i durada prevista de l'episodi.
‐ grau d'afectació a la població i actuacions sobre la mateixa

EMERGÈNCIA 2

(informació, recomanacions, etc).
‐ grau d'afectació a la mobilitat i els serveis bàsics de la població.
‐ recursos necessaris per a gestionar l'emergència i requeriment de
mitjans externs.
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4.1.6.2. Tasques preventives i operatives associades al risc de 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.



Comprovar la disponibilitat de fundents al magatzem municipal



Comprar més fundents, si és necessari, al Consell Comarcal del Pallars Jussà:



Distribuir fundents al camí de Salàs a Rivert i als carrers més obacs de Salàs



Anul∙lar els regs automàtics i no regar ni mullar els carrers per evitar el gel



Habilitar zones d’aparcament de vehicles als carrers d'entrada a Salàs de Pallars



Revisar l’estat dels grups electrògens disponibles al magatzem municipal



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



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



Constituir el Comitè d’emergències municipal 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.

ALERTA



Neteja, i distribució de fundents si escau, als punts i rutes detallats a la
cartografia específica.

EMERGÈNCIA 1



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

EMERGÈNCIA 2



Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.



Demanar la col∙laboració de la població pel que fa a la neteja de 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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4.1.7. RISC AERONÀUTIC
4.1.7.1. Criteris d'activació del pla
FASE DEL PLA

SITUACIÓ
. Accidents aeris on s'hagin produït com a màxim 5 afectats, siguin

ALERTA

morts o ferits.
. Mentre durin les tasques de recuperació de la normalitat amb
posterioritat a una situació d'emergència
Calamitat pública. Nombrosa població afectada i víctimes greus,

EMERGÈNCIA

situacions que requereixin la intervenció de tots els mitjans
d'emergència externs i/o situacions amb danys greus al medi ambient.

4.1.7.2. Tasques preventives i operatives associades al risc aeronàutic

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC AERONÀUTIC


Activar el Pla d’actuació municipal per a emergències aeronàutiques i
comunicar‐ho al CECAT.



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



Constituir el Comitè d’emergències municipal i habilitar el CECOPAL. Activar els
grups locals d’actuació.

ALERTA

EMERGÈNCIA 1

EMERGÈNCIA 2



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



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



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



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.



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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4.1.8. RISC SÍSMIC
4.1.8.1. Criteris d'activació del pla
La intensitat d'un sisme s'estableix d'acord a l'escala d'intensitat macrosísmica (MSK):

Criteris d'activació del pla en una comarca de densitat de població baixa com el Pallars Jussà:
FASE DEL PLA

PREALERTA

ALERTA

EMERGÈNCIA 1

SITUACIÓ
. Segons la intensitat*: sisme d'intensitat de II a V
. Segons la percepció:
‐ sisme amb percepció àmplia en un o diferents municipis
‐ sisme amb una percepció parcial en una o diferents comarques
. Segons la intensitat: sisme d'intensitat de V a VII
. Segons la percepció i dany:
‐ sisme amb percepció àmplia en una o diferents comarques
‐ sisme amb 1‐10 persones ferides lleus
‐ sisme amb 1 o uns pocs edificis amb danys no estructurals visibles
. Segons la intensitat: sisme d'intensitat de VII a VIII
. Segons la percepció i dany:
‐ sisme amb 1‐10 víctimes de qualsevol categoria
‐ sisme amb 1‐6 víctimes greus o categoritzades com immediates
‐ sisme amb 1‐10 morts
‐ sisme amb diferents edificis amb danys estructurals visibles
‐ sisme amb fallada de les línies vitals* a nivell local
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SITUACIÓ
. Segons la intensitat: sisme d'intensitat superior a VIII
. Segons la percepció i dany:
‐ sisme amb més de 10 víctimes de qualsevol categoria
‐ sisme amb >6 víctimes greus o categoritzades com immediates
‐ sisme amb més de 10 morts
‐ sisme amb molts edificis amb danys estructurals visibles
‐ sisme amb fallada de les línies vitals* a nivell comarcal

* Una línia vital és aquella infraestructura imprescindible pel normal desenvolupament de l'activitat
humana: vies de comunicació, línies de subministrament d'energia (electricitat, gas i combustibles líquids)
i sanejament bàsic (aigua i clavegueram)

4.1.8.2. Tasques preventives i operatives associades al risc sísmic

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC SÍSMIC


Seguiment de la informació:


Comunicats del CECAT



Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya:

PREALERTA

http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora‐Catalunya/Terratremols



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

ALERTA

EMERGÈNCIA 1

EMERGÈNCIA 2

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 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 més antics: veure llistat d’elements vulnerables
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Inspecció de les infraestructures viàries del municipi amb més risc per detectar
possibles danys (veure llistat d'elements vulnerables)



Inspecció dels dipòsits de gas per detectar possibles danys



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.
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4.1.9. RISC DE VENTADES
4.1.9.1. Criteris d'activació del pla
Llindars dels avisos de perill meteorològic (Situacions Meteorològiques de Perill ‐SMP‐) emesos
pel Servei Meteorològic de Catalunya en cas de ventades al Pallars Jussà:

Llindar alt
25 m/s (90 km/h)

SMP grau 4 (perill alt)

SMP grau 5 (perill molt alt)

SMP grau 6 (perill molt alt)

Llindar baix
35 m/s (126 km/h)

SMP grau 1 (perill moderat)

SMP grau 2 (perill moderat)

SMP grau 3 (perill alt)

Sense avís

SMP grau 0 (sense perill)
Probabilitat baixa (10‐30%)

Probabilitat mitjana (30‐70%)

Probabilitat alta (>70%)

Criteris d'activació del Pla al Pallars Jussà

FASE DEL PLA

SITUACIÓ

PREALERTA

Previsió de ventades amb una Situació Meteorològica de Perill (SMP) de
grau 3

ALERTA

. Previsió de ventades amb una SMP de grau 4, 5 o 6
. Quan el vent està provocant danys poc importants d'abast territorial
limitat

EMERGÈNCIA

Quan el vent provoca danys importants amb un abast territorial extens

4.1.9.2. Tasques preventives i operatives associades al risc de ventades

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES

PREALERTA

ALERTA

Seguiment de la situació:


Comunicats del CECAT



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



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



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



Activar el Pla d’actuació municipal per risc de vent i comunicar‐ho al CECAT.
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Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o SEM)



Constituir el Comitè d’emergències municipal i habilitar el CECOPAL. Activar els
grups locals d’actuació que s’escaigui.



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



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



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

ALERTA



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

EMERGÈNCIA


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



Fer l’avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones
que no siguin autosuficients si el confinament és llarg.



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



Col∙laborar en les evacuacions, si escau.



Registre i organització dels voluntaris ocasionals.



Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i als
integrants del Comitè d’emergències municipal.
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4.1.10. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D’AVÍS
RESPONSABLE
RISC 1: ONADES DE
CALOR, ONADES DE
FRED I NEVADES

Grup Local d'Avisos a la
Població

MITJANS

Telefonia i porta a porta

DESTINATARIS
Gent gran o altres grups
de risc que viuen sols

RISC 2: CONTAMINACIÓ
ACCIDENTAL AIGÜES

Grup Local d'Avisos a la

CONTINENTALS I RISC

Població

Telefonia i porta a porta

Club Nàutic Sant Antoni i
platja del Piolet

AERONÀUTIC
RISC 3: INCENDI
FORESTAL

RISC 4: INUNDACIONS

RISC 5: NEVADES

RISC 6: SISMES

RISC 7: VENTADES

Grup Local d'Avisos a la
Població

Grup Local d'Avisos a la
Població

Grup Local d'Avisos a la
Població

Grup Local d'Avisos a la
Població

Grup Local d'Avisos a la
Població

Telefonia i porta a porta

Granja Sensui i
urbanització Els Feixancs

Telefonia

Rivert i Granja Sensui

Telefonia i porta a porta

Equipaments públics

Megafonia fixa,
megafonia mòbil,
telefonia i porta a porta

Megafonia fixa

Equipaments públics i
edificis antics

Població de Salàs de
Pallars
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4.1.11. Procediments de relació i d'integració amb els plans d'àmbits superior
El pla de protecció civil preveu la integració i coordinació amb altres plans d’àmbit superior
que es poguessin activar de forma simultània amb el pla. Aquesta coordinació es reflecteix,
bàsicament, en els següents aspectes:
Fase
emergència

Responsable

Acció

Mitjà

Inici

Alcalde o persona
que delegui

Comunicar activació del Pla al
CECAT

Telèfon, Correu
electrònic o Xarxa
Rescat

Durant

Coordinador
municipal

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

Telèfon

Durant

Alcalde o persona
que delegui

Intercanvi informació amb el
CECAT

Telèfon, Correu
electrònic o Xarxa
Rescat

Durant

Grups locals
d’actuació

Col∙laboració amb cossos
d’emergència

Presencialment

Fi

Alcalde o persona
que delegui

Comunicar desactivació Pla al
CECAT

Telèfon, Correu
electrònic o Xarxa
Rescat

4.2.

Mesures de protecció a la població

4.2.1. Execució de l'evacuació
L’evacuació consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura.
La responsabilitat de donar l'ordre d'evacuació recau en l’alcalde o alcaldessa. Quan un pla
especial de la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en la
direcció del Pla especial.
4.2.2. Zones d'allunyament
L’allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma
temporal. Les possibles zones d'allunyament es determinaran en cada cas segons les directrius
del cos operatiu que gestioni l'emergència.
4.2.3. Pautes de confinament
El confinament consisteix en refugiar‐se, tancar totes les obertures i entrades de les
edificacions (portes, persianes, porticons) i situar‐se al més lluny possible de l'origen del risc.
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Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin
altres indicacions.
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.
No s’estableix cap punt predefinit de control d’accessos. Es determinaran a cada emergència
concreta per part del comandament responsable de la seva gestió.

4.3.

Centres d'acollida. Tipologia
CENTRES D’ACOLLIDA. TIPOLOGIA

CODI

A1

NOM I TIPUS

Alberg La
Solana

RESPONSABLE

ADREÇA

Plaça
Capdevila, 2
Salàs de Pallars

CAPACITAT

LLITS

100

Si

persones

(100)

CALEFA
CCIÓ

DUTXES AMB
AIGUA

CUINA

CALENTA

AFECTACIÓ
PER RISC

Possible
Si

Si

Si

en cas de
sisme
per la

A2

Hotel

Raval de la

Bertran **

Carretera, 9

‐

Si

Si

Si

Si

seva
ubicació

Sales
polivalents
A3

de les
piscines

Carrer del
Tros Gran, sn

‐

No

Si

Si

No

municipals
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DOCUMENT 5
FITXES D'ACTUACIÓ

Página 85 de 120

Document únic de protecció civil municipal. Salàs de Pallars

1a revisió. Setembre de 2020

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

TIPUS D’EMERGÈNCIA

ALERTA

EMERGÈNCIA

Rebre l’avís d’emergència i compilar tota la
informació possible.
Realitzar els avisos necessaris per tal d’activar
l’ajuda externa, si escau: bombers, serveis
sanitaris d’urgència, etc.
En cas que el Pla s’activi de manera formal, ha
d’avisar als membres del Consell Assessor i el
Gabinet d’Informació.
Verificar avís.
Mantenir comunicació
amb l’ajuda externa.
Activar el pla de comunicació amb aquest ordre
de trucades:
1r CECAT
General
2n Director del Pla
3r Cap del Grup local d’ordre i avisos a la població

Instruccions
específiques

Trucada al 112 i als
serveis necessaris.

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

4t Cap del Grup local logístic i d’acollida
5è Consell Assessor

Notificació mitjançant
trucada telefònica.

6è Gabinet d’Informació
Mantenir informat puntualment al Director del
Pla
Comunicar el fi de l’emergència a totes les
entitats notificades.

Seguir el mateix ordre
d’avisos al pla de
comunicació.
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FITXA 2. FITXA D’ACTUACIÓ PER AL DIRECTOR DE L'EMERGÈNCIA /
COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA

TIPUS D’EMERGÈNCIA

Funcions
Mantenir‐se informat sobre l’evolució de la situació i coordinar els diferents
serveis municipals.
Confirmar que s’ha avisat al 112.
Activar el Pla municipal d'emergències, i comunicar‐ho al CECAT
Constituir el CECOPAL i convocar el Comitè Municipal d’Emergències

General

Donar les ordres d’activació dels grups locals d’ordre i avisos a la població, i
logístic i d’acollida, i del Consell Assessor i Gabinet d’Informació.
Prendre mesures preventives, si escau.
Ordenar:
‐ Avisos a la població, especialment als elements vulnerables.
‐ Tasques d’evacuació i acollida.
Coordinar l’execució de les accions per controlar l’emergència.
Decidir el canvi de nivell d’activació del Pla, si escau.
Requerir a les entitats privades i als particulars la col∙laboració necessària.
Confirmar la fi de l’emergència i la seva comunicació interna i externa
Desactivar el Pla Municipal‐
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FITXA 3. FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL DE
LOGÍSTICA I ACOLLIDA

TIPUS
D’EMERGÈNCIA

Funcions
Mantenir‐se localitzable al telèfon per si se’l requereix.
Vetllar per la provisió d’avituallaments o altres recursos a petició de l’ALCALDE.
En cas d’evacuacions:
o Establir lloc d’acollida d’acord amb el nombre de persones a acollir i d’acord amb
el CAP DE GRUP D’AVISOS i ALCALDE.
o Donar instruccions al grup d’acollida perquè prepari l’espai.

General

o Donar instruccions al grup logístic perquè prepari avituallaments.
o Assegurar que es designa una persona per portar el registre de persones acollides
o Vetllar per si existeixen necessitats mediques o farmacèutiques en el lloc
d’acollida i gestionar‐ho o sol∙licitar suport a través del 112.
En cas de detectar altres necessitats no disponibles en el municipi, comunicar‐ho a
l’ALCALDE
Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals ( registre, assignar responsable,...).
Dirigir‐se al CECOPAL quan el convoquin.
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FITXA 4. FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL
D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ

TIPUS D’EMERGÈNCIA

Funcions
Mantenir‐se localitzable al telèfon per si se’l requereix.
Fer el seguiment de l’evolució de l’emergència
Dirigir‐se al CECOPAL quan el convoquin.
Mantenir informat al Director del Pla

General

Funcions d'avisos a la població:
Vetllar per que es realitzin les comunicacions a població (telefònicament,
rutes d’avís,...) segons indicacions de l’ALCALDE.
Funcions d'ordre:
Establir controls d’accessos per impedir accés a persones no autoritzades o
per la seva seguretat, en coordinació amb Mossos d’Esquadra.
Executar evacuacions, segons ordeni Bombers i en coordinació amb Mossos
d’Esquadra.

FITXA 5. FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ

TIPUS D’EMERGÈNCIA

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

General

Ha de centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep del Comitè
d’Emergència, sobre l’emergència i facilitar‐la a la població, als grups
actuants o a d’altres administracions a través dels mitjans de comunicació.
Ha de difondre les ordres, informació i consells d’autoprotecció adequats a
la població durant la situació de risc.
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DOCUMENT 6
DIRECTORI TELEFÒNIC I CATÀLEG
DE RECURSOS
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Directori telefònic

6.1.1. Organigrama municipal de l'emergència

ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA
CÀRREC OPERATIU

CÀRREC HABITUAL

Alcalde i coordinador

NOM I COGNOMS

TELÈFON

Alcalde

municipal emergència
Substitut

1r tinent d'alcalde

Cap del Grup local avisos a
la població

Regidor/a d’obres
Regidor/a de sanitat,

Substitut

fires i festes

Cap del Grup local logístic i

Regidor/a de serveis

d’acollida

públics

Substitut

Regidor/a d'obres

Cap del Gabinet

Secretària municipal

d’informació

Administrativa

Substitut

Ajuntament

Centres de coordinació i serveis d'emergència
CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D’EMERGÈNCIA
SERVEI

TELÈFON

E‐MAIL

112

112

‐

CECAT
CECAT (Gabinet d'informació)
CECOPAL
CCEC (Centre Coordinació Emergències
Comarcal)
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TELÈFON

E‐MAIL

Coordinador servei comarcal PC i CCEC
Cap de línia ferrocarril Lleida‐la Pobla
Estació de ferrocarril de Balaguer
(oberta en horari servei tren)
Centre de control integrat de
ferrocarrils de la Generalitat

6.1.2. Centres d'acollida
CENTRES D’ACOLLIDA
CODI

NOM

ADREÇA

A1

Alberg La Solana

A2

Hotel Bertran **

A3

Sala polivalent piscina municipal

TELÈFON

6.1.3. Mitjans de comunicació
MITJANS DE COMUNICACIÓ
DESCRIPCIÓ

LOCALITZACIÓ

TELÈFONS

Pallars digital
www.naciodigital.cat/pallarsdigital
Pirineus TV
www.pirineustelevisio.com

Página 92 de 120

Document únic de protecció civil municipal. Salàs de Pallars

1a revisió. Setembre de 2020

6.1.4. Municipis veïns
MUNICIPIS VEÏNS

6.2.

NOM MUNICIPI

 AJUNTAMENT

 POLICIA LOCAL

La Pobla de Segur

973 680 038

626 271 907

Conca de Dalt

973 680 092

‐

Tremp

973 650 005

973 650 005

Isona i Conca Dellà

973 664 008

‐

Catàleg de mitjans i recursos

6.2.1. Mitjans i recursos de l'ajuntament
MITJANS I RECURSOS DE L’AJUNTAMENT
Ús

Comunicacions

Retirada de neu

Senyalització

Energia i il∙luminació

Altres

Material

Unitats

LOCALITZACIÓ

Equip de megafonia fixa

1

Ajuntament

Equip megafonia mòbil sobre el
pont de llums de la pickup

1

Vehicle pickup ‐
magatzem Ajt.

Pala llevaneu manual

4

Pala llevaneu pel camió AUSA

1

Tanca metàl∙lica

10

Con de senyalització

20

Senyal de prohibició excepcional
d'aparcament

10

Senyal d'aparcament temporal

10

Cinta senyalització a franges color
roig/blanc 8 cm amplada

1000 m

Grup electrogen 2.000 W

1

Eines manuals (pales, pics, rascles)

1

Escala extensible de 3 trams (9 m)

1

Martell picador elèctric

1

Mola elèctrica

1

Compressor d'aire

1

Magatzem
municipal

Magatzem
municipal

Magatzem Ajt.

Magatzem
municipal
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6.2.2. Mitjans i recursos de l'Agrupació de Defensa Forestal ‐ADF‐ Pleta Verda
MITJANS I RECURSOS DE L’ADF PLETA VERDA
Ús

Material

Unitats

LOCALITZACIÓ

Comunicacions

Emissora banda 80 MHz+carregador

8

Magatzem Ajt.

Motodesbrossadora

3

Motoserra

4

Biotrituradora Honda
(Ø màxim trituració 4,5 cm)

1

Garrafa de combustible 20 l

3

Casc forestal amb protectors
auditius i visera de protecció

4

Camal de protecció antitall per
motoserra

3

Grup electrogen 7.000 W

1

Llanternes frontals

4

Motxilla extintora 18 l flexible

4

Matafocs de cautxú de mànec fix

3

Llança reguladora de cabal variable
de 25 mm de diàmetre

3

Mànega de 25 mm de diàmetre

8

Mànega de 45 mm de diàmetre

1

Motobomba de pressió Honda

1

Kit extinció incendis MEGAFOC 180

1

Casc forestal per extinció d’incendis
amb ulleres de protecció antifum

6

Ulleres de protecció antifum

3

Guants per a treballar en incendis

3 parells

Granotes de treball

5

Treballs forestals

Energia i il∙luminació

Extinció d'incendis

Magatzem
municipal

Magatzem
municipal

Magatzem
municipal
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6.2.3. Vehicles municipals
VEHICLES MUNICIPALS
TIPUS

MATRÍCULA

MODEL

Pick‐up 4x4 5 places

6418 CVV

Mitsubishi

DEPARTAMENT

Brigada municipal
Camió amb volquet

E 5937 BFS

AUSA

PÀRKING
Magatzem
municipal

6.2.4. Associacions i grups voluntaris locals
ASSOCIACIONS I GRUPS VOLUNTARIS LOCALS
NOM

PERSONA DE CONTACTE

ADF Pleta Verda

Enric Cambon Clos. President

DADES DE LOCALITZACIÓ

6.2.5. Serveis bàsics
SERVEIS BÀSICS
SERVEI

PERSONA DE CONTACTE

DADES DE LOCALITZACIÓ

Gas Natural

Urgències: 600750750

Electricitat
Aigua
Clavegueram
Gas

6.2.6. Serveis sanitaris
SERVEIS SANITARIS
SERVEI

CONTACTE

DADES DE LOCALITZACIÓ

DOCTUS (Tremp)

Av. d'Espanya, 6. Tremp

Farmacia Martinez Borràs (Tremp)

Carrer Soldevila, 11. Tremp

Farmàcia Enjuanes (Tremp)

Carrer Peressall, 11. Tremp

Farmàcia Nova (Tremp)

Carrer Tarragona, 19. Tremp

Farmàcia Francisco Solduga Camarero
(La Pobla de Segur)

Av. Verdaguer, 21. La Pobla de Segur
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CONTACTE

DADES DE LOCALITZACIÓ

Farmàcia Gabas

Av. Sant Miquel del Pui, 6.

(La Pobla de Segur)

La Pobla de Segur

Solucions Integrals (venda de material
d'ortopèdia i d'ajuda per persones

Av. d'Espanya, 1. Tremp

mobilitat reduïda)
Clínica veterinària Gosigat (Tremp)

Carrer Barcelona, 7. Tremp

Clínica veterinària Companys

Avda. Catalunya, 3. Pobla de Segur

Veterinària. Mar Punyet

Àger / Tremp

Veterinari Joan Jordana

Casa Frare. Aguiró. Torre Capdella

COMVET (venda de medicaments

Passeig Pare Manyanet, 16. Tremp

veterinaris) (Tremp)

6.2.7. Privats del municipi de Salàs de Pallars
PARTICULARS
SERVEI

NOM

Adreça

Excavaciones Carmona, S.L.

Afores, sn

Maq. agrícola

Martí Boix

Afores, sn

Construcció

Construccions Àngel Durro

‐

Fusteria

Fusteria Miquel

‐

Supermercat

Forn/supermercat Gallart

Raval de la Carretera, 48

Restaurant Bertran

Raval de la Carretera, 9

L'Era de'n Balust

Raval de la Carretera, 3

Restaurant Salasse

Raval de la Carretera, 11

Hotel Bertran **

Raval de la Carretera, 9

Alberg La Solana

Plaça Capdevila, 2

Maquinària
pesada

Restaurant

CONTACTE

Allotjament
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6.2.8. Privats dels municipis de l'entorn de Salàs de Pallars

PARTICULARS
SERVEI

NOM

Adreça

Domingo Moli, S.L.

La Pobla de Segur

Miquel Rius, S.A.

La Pobla de Segur

Fortanco 81, S.L.

La Pobla de Segur

COPUI

La Pobla de Segur

Construccions Toni Pijuan

La Pobla de Segur

Construccions Canal
Llimiñana, S.L.

La Pobla de Segur

Obres i serveis Jordi Martí

La Pobla de Segur

Obres i reformes Jordi
Juanchic

La Pobla de Segur

Julià Carrió

Toralla

Àrids MITJANA

Tremp

Monsó‐Boneta PROMSA

Tremp

Franciso Vela

Tremp

Àrids Climent

Tremp

Farré de la Raval, S.L.

La Pobla de Segur

Serralleria MALL, S.L.

Tremp

Ferreteries

Ferreteria Lloan

La Pobla de Segur

Materials

Cervós

Tremp

Miquel Gasa, S.L.

La Pobla de Segur

Garatge Pallars, S.L.

La Pobla de Segur

Automòbils Ais, S.L.

Tremp

Automòbils Flores Ardiaca,
S.L.

Tremp

Tallers Montsec, S.L.

Tremp

Autocars Franch

La Pobla de Segur

Autocars Palmerola

Tremp

Maquinària de
moviment de
terres

Construcció

Materials

Metal∙lúrgia

Grues
d'assistència

Autocars

CONTACTE
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Xavi Llana

Beranui

Jordi Abrantes

Tremp

Joan Cereza

La Pobla de Segur

Jordi Tartera

Isona

Maquinària

Franc Alou

Envall

forestal

Germans Fité, S.L.

Tremp

Abella Llessuy, S.L.

Tremp

SEFOCAT

Sort

Treballs
forestals

6.2.9. Xarxa d'hidrants municipal (Font informació: Bombers)
XARXA D’HIDRANTS MUNICIPAL
NÚMERO

TIPUS

RACORD

HIDRANT

CARRER

1

Arqueta

2 BCN 70

H100

Carrer de les Eres. Darrere piscina

2

Arqueta

BCN 100

H100

Escoles

3

Arqueta

BCN 100

H100

Carrer Sant Roc, 4‐2

4

Arqueta

BCN 100

H100

Entrada recinte Escoles

5

Arqueta

BCN 100

H100

Raval de la Carretera

6

Arqueta

BCN 100

H100

Carrer de les Eres, 20

7

Arqueta

BCN 100

H100

Carrer de les Eres, 16

8

Arqueta

BCN 100

H100

Carrer de es Eres, 12

9

Arqueta

BCN 100

H100

Carrer del Vall, 10

10

Arqueta

BCN 100

H100

Carrer de la Carretera

11

Caseta

BCN 70

H80

Dipòsit municipal CUB

12

Arqueta

STORZ 110

H100

Bosc de Salàs. Font dels Caçadors

13

Arqueta

STORZ 110

H100

Bosc de Salàs. Font dels Caçadors
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ANNEX 1
MODELS DE COMUNICATS DE
PREALERTA, ALERTA I
EMERGÈNCIA I BANS

MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ DE PRE‐ALERTA DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

PLA BÀSIC D'EMERGÈNCIA MUNICIPAL

NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE SITUACIÓ DE PRE‐ALERTA
DEL PLA BÀSIC D’EMERGÈNCIA MUNICIPAL

Francesc Borrell Grau, alcalde de Salàs de Pallars, pels poders que tinc,
DECLARO:
LA SITUACIÓ DE PRE‐ALERTA del Pla Bàsic d'Emergència Municipal a causa de
.............................. i donada la situació de risc potencial d’aparició d’emergències
vinculades o derivades de .................
Les mesures previstes són:
 Seguiment de l’evolució de ...
 Informació periòdica per part del coordinador municipal de l’emergència al Director
del Pla sobre l'evolució de la situació.
 Informació al Comitè d’Emergències si es produeixen ...., i convocatòria del mateix
si es considera necessari.

Francesc Borrell Grau.
Alcalde.
Salàs de Pallars, data. hora

MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ DE PRE‐ALERTA DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER ... (nevades, incendis forestals,
sismes, ventades, inundacions, risc químic per accidents en carretera
o risc aeronàutic)

NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE SITUACIÓ DE PRE‐ALERTA
DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER ...

Francesc Borrell Grau, alcalde de Salàs de Pallars, pels poders que tinc,
DECLARO:
LA SITUACIÓ DE PRE‐ALERTA del Pla d'Actuació Municipal per ...... a causa de la
situació de risc potencial de ...............................
Les mesures previstes són:
 Seguiment de l’evolució de la situació meteorològica per part del coordinador
municipal de l’emergència, per conèixer l'abast de ........
 Comunicació periòdica entre el Director del Pla i el coordinador municipal de
l’emergència per actualitzar la situació de l’episodi de ..., valorar les actuacions a
dur a terme i avisar dels canvis produïts al CECAT.
 Informació al Comitè d’Emergències si es produeixen anomalies significatives
respecte el desenvolupament previst, i convocatòria del mateix si es considera
necessari.

Francesc Borrell Grau.
Alcalde.
Salàs de Pallars, data. hora

MODEL DE NOTIFICACIÓ DE FINALITZACIÓ DE SITUACIÓ DE PRE‐ALERTA DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL

PLA BÀSIC D'EMERGÈNCIA MUNICIPAL

NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE FINALITZACIÓ DE SITUACIÓ DE

PRE‐ALERTA DEL PLA BÀSIC D’EMERGÈNCIA MUNICIPAL

Francesc Borrell Grau, alcalde de Salàs de Pallars, pels poders que tinc,
DECLARO:
FINALITZADA LA SITUACIÓ DE PRE‐ALERTA del Pla Bàsic d'Emergència Municipal a
causa de la finalització de .................

Francesc Borrell Grau.
Alcalde.
Salàs de Pallars, data. hora

MODEL DE NOTIFICACIÓ DE FINALITZACIÓ DE SITUACIÓ DE PRE‐ALERTA DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER ... (nevades, incendis forestals,
sismes, ventades, inundacions, risc químic per accidents en carretera
o risc aeronàutic)

NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE FINALITZACIÓ DE SITUACIÓ DE

PRE‐ALERTA DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER ...

Francesc Borrell Grau, alcalde de Salàs de Pallars, pels poders que tinc,
DECLARO:
FINALITZADA LA SITUACIÓ DE PRE‐ALERTA del Pla d'Actuació Municipal per ................
a causa de la finalització de .................

Francesc Borrell Grau.
Alcalde.
Salàs de Pallars, data. hora

MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN FASE
D’ALERTA

PLA BÀSIC D'EMERGÈNCIA MUNICIPAL

NOTIFICACIÓ D’ACTIVACIÓ DEL PLA BÀSIC D’EMERGÈNCIA
MUNICIPAL EN FASE D'ALERTA

Francesc Borrell Grau, alcalde de Salàs de Pallars, pels poders que tinc,
DECLARO:
ACTIVAT el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d’ALERTA a causa de ....................
..............................................................
CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències.
Les mesures previstes són:
 Activació del Consell Assessor per fer el seguiment de l'evolució de l’emergència
...................................
 Activació i manteniment en estat operatiu del Gabinet d’Informació, i dels Grups
Locals Logístic i d’Avisos a la població per respondre a possibles emergències
 ..............

Francesc Borrell Grau.
Alcalde.
Salàs de Pallars, data. hora

MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN FASE
D’ALERTA

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER ... (nevades, incendis forestals,
sismes, ventades, inundacions, risc químic per accidents en carretera
o risc aeronàutic)

NOTIFICACIÓ D’ACTIVACIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER ...
EN FASE D'ALERTA

Francesc Borrell Grau, alcalde de Salàs de Pallars, pels poders que tinc,
DECLARO:
ACTIVAT el Pla d'Actuació Municipal per ...... en fase d’ALERTA a causa de .....................
..............................................................
CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències.
Les mesures previstes són:
 Activació del Consell Assessor per fer el seguiment de l'evolució de l’emergència
...................................
 Activació i manteniment en estat operatiu del Gabinet d’Informació, i dels Grups
Locals Logístic i d’Avisos a la població per respondre a possibles emergències
 ..............

Francesc Borrell Grau.
Alcalde.
Salàs de Pallars, data. hora

MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN FASE
D’EMERGÈNCIA

PLA BÀSIC D'EMERGÈNCIA MUNICIPAL

NOTIFICACIÓ D’ACTIVACIÓ DEL PLA BÀSIC D’EMERGÈNCIA
MUNICIPAL EN FASE D'EMERGÈNCIA

Francesc Borrell Grau, alcalde de Salàs de Pallars, pels poders que tinc,
DECLARO:
ACTIVAT el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d’EMERGÈNCIA a causa de ..........
..............................................................
CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències.
Les mesures previstes són:
 Activació del Consell Assessor per fer el seguiment de l'evolució de l’emergència
...................................
 Activació i manteniment en estat operatiu del Gabinet d’Informació, i dels Grups
Locals Logístic i d’Avisos a la població per respondre a possibles emergències
 ..............

Francesc Borrell Grau.
Alcalde.
Salàs de Pallars, data. hora

MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN FASE
D’EMERGÈNCIA

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER ... (nevades, incendis forestals,
sismes, ventades, inundacions, risc químic per accidents en carretera
o risc aeronàutic)

NOTIFICACIÓ D’ACTIVACIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER ...
EN FASE D'EMERGÈNCIA

Francesc Borrell Grau, alcalde de Salàs de Pallars, pels poders que tinc,
DECLARO:
ACTIVAT el Pla d'Actuació Municipal per ...... en fase d’EMERGÈNCIA a causa de
...............................................................................
CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències.
Les mesures previstes són:
 Activació del Consell Assessor per fer el seguiment de l'evolució de l’emergència
...................................
 Activació i manteniment en estat operatiu del Gabinet d’Informació, i dels Grups
Locals Logístic i d’Avisos a la població per respondre a possibles emergències
 ..............

Francesc Borrell Grau.
Alcalde.
Salàs de Pallars, data. hora

MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN FASES
D’ALERTA I D’EMERGÈNCIA

PLA BÀSIC D'EMERGÈNCIA MUNICIPAL

NOTIFICACIÓ DE DESACTIVACIÓ DEL
PLA BÀSIC D’EMERGÈNCIA MUNICIPAL

Francesc Borrell Grau, alcalde de Salàs de Pallars, pels poders que tinc, ja que ha
desaparegut tot risc,

DECLARO:
DISSOLT el Comitè d’Emergències.
DESACTIVAT el Pla Bàsic d'Emergència Municipal a causa de la finalització de
.................., i la tornada a la normalitat.

Francesc Borrell Grau.
Alcalde.
Salàs de Pallars, data. hora

MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN FASES
D’ALERTA I D’EMERGÈNCIA

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER ... (nevades, incendis forestals,
sismes, ventades, inundacions, risc químic per accidents en carretera
o risc aeronàutic)

NOTIFICACIÓ DE DESACTIVACIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PER ....

Francesc Borrell Grau, alcalde de Salàs de Pallars, pels poders que tinc, ja que ha
desaparegut tot risc,

DECLARO:
DISSOLT el Comitè d’Emergències.
DESACTIVAT el Pla d'Actuació Municipal per ......, a causa de la finalització de
.................., i la tornada a la normalitat.

Francesc Borrell Grau.
Alcalde.
Salàs de Pallars, data. hora

1. 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, barri ………, 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.
Esteu atents a la megafonia, us anirem informant periòdicament
No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.

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

ATENCIÓ, ATENCIÓ: L’Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona. Seguiu les
següents instruccions:
 Aneu, amb els vostres vehicles, a .........................................................................
 Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a .................................... , on us recollirem.
 Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes.

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

COMUNICAT DE CONFINAMENT

ATENCIÓ, ATENCIÓ: L’Ajuntament comunica a la població, barri………………..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
 Esteu atents a la megafonia, us anirem informant periòdicament
 No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres

ANNEX 2
FITXA PER DOCUMENTAR
GESTIÓ D'UNA EMERGÈNCIA

LA

SEGUIMENT DE LA GESTIÓ D'UNA EMERGÈNCIA
Ajuntament de Salàs de Pallars

Data inici:

Data fi:

Emergència:
Accions realitzades per l'Ajuntament per gestionar l’emergència:

ANNEX 3
INFORMACIÓ PER LA
SENSIBILITZACIÓ I INFORMACIÓ
DE LA POBLACIÓ

A la pàgina web de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya
hi ha molta informació sobre difusió i divulgació de riscos i la prevenció dels mateixos:
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoprotecci
o_emergencia/
Exemple de la pàgina web de la Direcció General de Protecció Civil amb informació
sobre com prevenir riscos en situació de nevades:

Altres pàgines web de la Generalitat de Catalunya amb informació sobre prevenció
de riscos i com afrontar diferents tipus d'emergències:
Bombers de la Generalitat de Catalunya. Videos, fulletons, consells, infografies:
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/seguretat_a_la_llar_en_cas
_dincendi/
https://www.youtube.com/user/bomberscatalunya/
Canal de Youtube de Bombers de la Generalitat de Catalunya:
https://www.youtube.com/user/ispccat

Exemples de fulletons editats per la Generalitat de Catalunya sobre prevenció de riscos i
disponibles a les pàgines webs indicades:

