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DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ 

CIVIL MUNICIPAL DE 

CORBERA D’EBRE 
  



1. Document 1. Generalitats i Organització Municipal 

1.1. Introducció, normativa i disposicions legals 

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i 

funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les 

persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del 

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

amb el sistema autonòmic de protecció civil. 

Degut a que CORBERA D’EBRE és una població amb riscos 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: 

• INFOCAT 

• INUNCAT 

• VENTCAT 

 

A nivell autonòmic: 

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

(PROCICAT). 

• 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/115/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per 

risc de vent a Catalunya (VENTCAT). 

 



1.2. Dades generals del municipi 

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI 

 

SUPERFÍCIE TOTAL 53,09 KM2 

POBLACIÓ 1.061 

DENSITAT POBLACIÓ 20,00 hab/km2 

 

1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

 TELÈFON AJUNTAMENT TELÈFON POLICIA LOCAL UBICACIÓ 

Vilalba dels Arcs 977438002  Plaça de la Vila, 3 

La Fatarella 977 413 609  Plaça Major, 7 

Ascó 977 406 067  Hospital, 2 

Móra d’Ebre 977 400 112 608 38 98 38 Plaça de Baix, 1 

Benissanet 977 40 77 75  Plaça Catalunya, 5 

Gandesa 977 42 00 07  Plaça de l’Ajuntament, 1 

 

 

1.2.3. DADES DE POBLACIÓ 

DADES DE POBLACIÓ 

POBLACIÓ TOTAL 1.061 hab 

POBLACIÓ ESTACIONAL 

MITJANA 

Poc o gens variable 

 

  

NOM MUNICIPI CORBERA D’EBRE 

COMARCA TERRA ALTA 

PROVÍNCIA TARRAGONA 



1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 

CARRETERA / AUTOPISTA TITULARITAT 

PUNTS 

QUILOMÈTRICS 

(FRONTERERS) 

PONTS I TÚNELS 

N-420 Estat K 804 – K 810  

TV-7333 Diputació de Tarragona K 2 – K 8  

NOM CAMÍ 
PRIMARI1 

(>5 m) 

SECUNDARI 

(entre 3 i 5 m) 

ASFALTAT      (SI / 

NO) 

01 Camí Vell de Móra Si  Si 

02 Camí de Vilaverd Si  No 

03 Camí dels Ròssecs Si  No 

04 Carretera de Corbera d’Ebre Si  No 

05 Carretera de Corbera d’Ebre 

(Panxon) 
Si  No 

06 Carrerada de partició del 

terme 
Si  No 

07 Camí dels Gironesos Si  No 

08 Camí de Santa Madrona Si  Si 

09 Camí de la Roca del Pebre Si  Si 

10 Camí del molí de Ferriol Si  Si 

11 Camí dels Aubatàs Si  No 

 

1.2.5. SERVEIS BÀSICS 

LÍNIA ELÈCTRICA TENSIÓ COMPANYIA 
AFECTA LA MASSA 

FORESTAL? (S/N) 

MAT 220 kW ENHER Si 

                                                           
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. 



 

1.2.6. CLIMATOLOGIA 

CLIMOGRAMA MORA DE EBRO 

 

1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA 

ALTITUD MÀXIMA Serra del Pebre (562 m) 

ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ / 

INFRAESTRUCTURES 

541 

ALTITUD MÍNIMA 210 

ALTITUD MÍNIMA AMB POBLACIÓ / 

INFRAESTRUCTURES 

235 

ALTITUD DEL NUCLI URBÀ 293 

RIERES Barran del Riu Sec; barranc de Sant Vicent;  

barranc de les Vimenoses; barranc de les 

Solsides; barranc de Panxon; barranc de les 

Coves; barranc del Güeni;  

 



1.3. Organització municipal de protecció civil 

1.3.1. ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS 

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

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

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

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

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

de l’organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les 

accions per tal d’aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal. 

En aquest apartat es tracta, doncs, de donar a conèixer les diferents figures dins de l’organització 

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

L’organigrama municipal en emergències segueix el següent patró: 

 

En resum, s’ha de realitzar una explicació de les funcions i responsabilitats del municipi i de les 

figures següents: 

Centre Receptor d'Alarmes (CRA) 

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

Comitè d'emergències: 

o Alcalde 

o Consell Assessor 

Alcalde 

Coordinador d'emergències Gabinet d’informació 

Cap del Grup Local 

d’Intervenció 

Cap del Grup Local 

Logístic i d’Acollida 

Cap del Grup Local d’Ordre 

i Avisos a la població 

Grup Local 

d’Intervenció 

Grup Local Logístic i 

d’Acollida 

Grup Local d’Ordre i Avisos 

a la població 

Centre Receptor 

d’Alarmes (CRA) 

COMITÈ 

D'EMERGÈNCIES 



o Gabinet d’informació municipal 

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent: 

Alcalde 

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

Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l’emergència. Pot delegar les 

funcions de direcció del Pla al/a la tinent/a d’alcalde (o a altres regidors/es, si en manquen). 

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

protecció civil municipal. 

Consell Assessor 

El Consell Assessor té per funcions: 

- Assessorar el director del pla, l’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. 

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 

- El / La coordinador municipal de l’emergència 

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

tècnics implicats en la resolució de l’emergència 

Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població 

Les funcions d’avisos són: 

- Avisar a la població afectada que estigui en les zones de risc de l’emergència i 

especialment als elements vulnerables. 

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

Les funcions d’ordre són: 

- Coordinar i executar les tasques d’allunyament, evacuació o confinament de la població 

i dels elements vulnerables. 

- Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc. 

- Controlar els accessos a la zona de risc. 

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

d’accés dels components dels grups d’emergència. 



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

Grup Local d’Intervenció 

Les seves funcions són (només pel pla INFOCAT): 

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

l’emergència. 

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

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

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

Grup Local Logístic i d’Acollida 

Les seves funcions són: 

- Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals. 

- Preparar els centres d’acollida i gestionar-los per tal que es pugui acollir a la població. 

- Donar allotjament, proveïment d’aliments, control i serveis socials a les persones 

afectades. 

- Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin. 

- Rebre el voluntariat. 

Coordinador municipal de l’emergència 

És la figura que fa de vincle entre l’alcalde i els diferents grups d’emergència, essent el màxim 

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

d’emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst, a més de suplir a l’alcalde 

en cas que fos necessari, amb una disponibilitat de 24 hores al dia. 

Les seves funcions són: 

- Coordinar l’emergència. 

- Comunicar amb tots els grups d’emergència municipal. 

- Rebre comunicacions del CRA. 

- Assessorar l’alcalde. 

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

grups d’emergència. 

Gabinet d’Informació Municipal 

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

de l’emergència. 

Les seves funcions són: 



- Aplegar informació sobre l’emergència 

- Transmetre (o difondre) la informació generada dins el Comitè d’Emergències a la 

població en general i a les persones directament o indirectament afectades 

 

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

CÀRREC OPERATIU CÀRREC HABITUAL 
NÚMERO DE FITXA 

D’ACTUACIÓ 

Centre Receptor d’Alarmes Policia local 1 

Alcalde Alcalde 2 

Coordinador municipal de 

l’emergència 
Regidor de Protecció Civil 3 

Cap del Grup local d’ordre i 

avisos a la població 
Regidora 4 

Cap del Grup local logístic Regidor 5 

Cap del Grup local d’acollida Regidora d’Hisenda 5 

Cap del Gabinet d’informació Regidor de Promoció Econòmica 7 

Cap del Grup local d’intervenció Cap de la Brigada 8 

 

1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ 

1.3.2.1. Centre de recepció d’alarmes (CRA) 

Persona 24 h Alcalde  

Lloc 8-15 h Ajuntament – 977 42 02 04 

Adreça Carrer Dr. Ferran s/n 

Telèfon 977 42 04 31 

Correu electrònic aj.corbera@altanet.org 

 

El CRA és un centre que ha d’estar operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l’any. En cas que no 

sigui possible, aquestes funcions seran dutes a terme per l'alcalde o persona en qui delegui. 

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 coordinador municipal de l'emergència o l'alcalde. 

 

1.3.2.2. Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL) 

Lloc Ajuntament 

Adreça Carrer Dr. Ferran s/n 

Telèfon 977 42 04 31 

Correu electrònic aj.corbera@altanet.org 

 

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 municipals 

necessaris. 

• Canalitzar l'ordre de l'autoritat de protecció civil municipal de prestació de serveis personals 

i la requisa, la intervenció o l’ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar 

les situacions d'emergència. 

• Donar suport als mitjans d'emergències, de seguretat i als serveis especialitzats aliens que 

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

 

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

actualització 

1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA 

IMPLANTACIÓ DEL PLA 

DATA TIPUS RISC/OS ADREÇAT A 

1er 

trimestre 
Simulacre d’activació Infocat/Inuncat 

Membres del 

CECOPAL 

    



 

1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA 

MANTENIMENT DEL PLA 

Data d'homologació:  

Data d'homologació de l’última revisió:  

Data de l'última actualització:  

Data de la propera revisió:  

 

No consta cap document homologat 

  



2. Document 2. Anàlisi del risc 

2.1. Risc territorial 

RISC TERRITORIAL 

 DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ 

Emergències per 

concentració de 

persones 

Actes públics festius: fires, 

festivitats, caminades populars 
Risc baix 

 

2.2. Riscos especials 

RISCOS ESPECIALS 

 DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ 

Risc d'incendi forestal 

(INFOCAT): 

La meitat nord oest del municipi es correspon amb 

les valls que descendeixen de l’altiplà de la 

Fatarella i Vilalba, i tot just a l’altre extrem (sud-

est), els darrers relleus de la serra de Cavalls. A l’eix 

central del municipi, la vall del riu Sec que 

transcorre de sud-oest a nord-est. Els espais 

muntanyosos són els que concentren els principals 

espais forestals, els primers amb mosaic de zones 

conreades que s’alternen a cada vall, i 

pràcticament terrenys forestals continus a la zona 

de la serra de Cavalls, al mateix temps, també més 

muntanyosa. 

Tot i això, els principals assentaments i 

implantacions d’activitats i infraestructures es 

concentren a la zona central, és a dir, allunyades 

dels sectors de risc. 

Perill molt alt 

Vulnerabilitat baixa 

Risc d'inundacions 

(INUNCAT): 

El perill d’inundació és concentra al llarg del curs 

del riu Sec, que com s’ha dit, transcorre de sud-

oest a nord-est, així com alguns trams finals dels 

seus tributaris. Per la seva ubicació, és el lloc on 

s’hi concentren el nucli urbà, assentaments i 

principals infraestructures i per tant el nivell de 

perill és més alt. 

Risc mitjà 

Risc per ventades  

(VENTCAT)  

El mestral és el vent de major força o velocitat en 

aquest territori. És un vent de component NO i que 

Municipi amb >20 

dies/any amb superació 

del llindar de 20 m/s 



principalment es dona a l’hivern o principis de 

primavera. 

En ser un vent fort i persistent, el principal risc ve 

donat per la possibilitat d’arrossegament o 

despreniment d’objectes i fins i tot perill per a la 

circulació de vehicles. 

 

 

  



3. Vulnerabilitat municipal 

3.1. Àrees o sectors d’afectació 

Emergències per concentració de persones: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

Nucli urbà Nucli urbà Actes de festes majors del municipi 

Poble vell Nucli urbà Actes o visites turístiques en grup 

 

Emergències per risc d'incendi forestal: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

Nord Nord-oest 

Sector que ocupa la meitat nord-oest del municipi. Es 

correspon amb la vessant de l’altiplà de Vilalba dels Arcs, 

un territori força fracturat per la gran presència de 

barrancs que de nord-oest a sud-est descendeixen fins al 

riu Sec. 

El model d’ocupació del sòl és molt similar a la resta de 

territori de la Terra Alta. Les zones de fons de vall i les 

vessants menys abruptes estan ocupades per conreus, en 

canvi, les vessants i careners, estan cobertes per 

bosquines esclarissades amb matolls. 

Aquesta orografia ha condicionat la xarxa de camins, que 

ressegueixen els traçats dels barrancs des de la part baixa 

del municipi fins a les parts més altes al llindar amb 

Vilalba. 

Cavalls Sud-est 

Sector situat a l’extrem sud-est del municipi, coincident 

amb l’espai PEIN de la Serra de Pàndols – Cavalls. 

En realitat es tracta del vessant que mira al poble de les 

serres de Santa Madrona i de la Vall de la Torre, unes 

serres de petita entitat però que en pocs centenars de 

metres ascendeixen a més de 500 m. 

Així doncs la seva geomorfologia es caracteritza per ser 

una vessant amb exposició nord-oest, amb una gran 

quantitat de petits barrancs que van des del crestall i 

partició de terme fins al barranc principal, el riu Sec. 



Des del punt de vista de la coberta, en ser un espai molt 

abrupte hi domina clarament els terrenys forestals, i per 

la seva exposició més ombrívola, amb pinars de major 

densitat. 

 

Emergències per risc d'inundacions: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

Riu Sec Eix central del municipi 

Sector coincident amb el barranc del riu Sec, barranc que 

creua el municipi per la seva part central, de sud-oest a 

nord-est. 

És el barranc principal del municipi, es que recull totes les 

aigües dels barrancs a banda i banda, pel nord-oest, els 

que provenen de l’altiplà de Vilalba, pel sud-est, els que 

descendeixen de les vessants de les serres de Santa 

Madrona i de la Vall de Torres. A banda d’aquests 

tributaris, el mateix riu Sec prové del municipi veí de 

Gandesa, i la seva capçalera estaria situada a l’obaga del 

coll del Moro. 

Barranc de les Solsides 
Marge esquerre riu 

Sec,  centre terme 

Tributari del riu Sec essent un dels barrancs més 

importants en extensió al marge esquerre d’aquest. La 

zona inundable s’estén des del mateix riu sec fins a la cota 

350, prop del mas de Tàrrega. 

Es tracta d’un fons de vall planer, i per tant completament 

ocupat per bancals de conreus. 

La confluència d’aquest barranc amb el riu Sec coincideix 

en un pas inferior de la carretera N-420 (pK 807), punt on 

podria haver una certa conflictivitat. 

Barranc de Sant Vicent 

Marge esquerre riu 

Sec, meitat est del 

terme 

Tributari del riu Sec que acaba creuant la N-420 i 

s’incorpora al riu Sec ja al municipi veí de la Fatarella. 

La inundabilitat ascendeix fins a la cota 310 m, prop del 

mas de Severino de Barba. 

Al igual que el barranc de les Solsides, es tracta d’un espai 

planer, abancalat i conreat. 

 

  



Emergències per risc de ventades: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

Nucli urbà Nucli urbà 
Nucli de població on es concentra la major part de la 

població del municipi 

Poble Vell Nucli urbà 
Ruïnes de l’antic poble de Corbera ara restaurat i 

convertides en equipament museístic 

 

3.2. Elements vulnerables 

Emergències per concentració de persones: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA AVÍS ÚS SECTOR UTM 

01 
Festes 

majors 
Nucli Megafonia Residencial 

Nucli urbà X: 288.042 

Y: 4.550.400 

02 
Poble 

Vell 
Poble Vell 

Desplaçament 

vehicle 
Turístic 

Nucli urbà X: 287.918 

Y: 4.550.580 

 

Emergències per risc d'incendi forestal: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA TELÈFON ÚS SECTOR UTM 

VP240 
Santa 

Madrona 
 

Desplaçament 

vehicle 
Lleure 

Cavalls X: 289.099 

Y: 4.548.764 

VP330 a 

349 
Parc eòlic  Telèfon 

Generació 

energia 

Nord  

 

Emergències per risc d'inundacions: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM AVÍS ÚS SECTOR UTM 

VP563 Nucli urbà Megafonia Residencial Riu Sec 287519 4550214 

VP564 Camp d’esports Megafonia Equipament Riu Sec 288067 4550202 

VP256 N420 Senyalització Via comunicació Riu Sec 291591 4552688 

 



Emergències per risc de ventades: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM AVÍS ÚS SECTOR UTM 

01 Nucli urbà Megafonia Residencial 
Nucli urbà X: 288.042 

Y: 4.550.400 

02 Poble Vell Megafonia Turístic 
Poble vell X: 287.918 

Y: 4.550.580 

 

Resum: 

Risc Codi Nom POINT_X POINT_Y Sector 

Infocat VP240 Ermita de Santa Madrona 
                  

289.096    
                                                 

4.548.759    
Cavalls 

Infocat VP330 Aerogenerador 
                  

288.983    
                                                 

4.556.921    
Nord 

Infocat VP331 
Aerogenerador                   

288.971    
                                                 

4.556.675    
Nord 

Infocat VP332 
Aerogenerador                   

289.099    
                                                 

4.556.125    
Nord 

Infocat VP333 
Aerogenerador                   

289.286    
                                                 

4.555.703    
Nord 

Infocat VP334 
Aerogenerador                   

288.216    
                                                 

4.554.972    
Nord 

Infocat VP335 
Aerogenerador                   

288.414    
                                                 

4.555.734    
Nord 

Infocat VP336 
Aerogenerador                   

288.362    
                                                 

4.556.046    
Nord 

Infocat VP337 
Aerogenerador                   

288.397    
                                                 

4.556.308    
Nord 

Infocat VP338 
Aerogenerador                   

288.456    
                                                 

4.556.702    
Nord 

Infocat VP339 
Aerogenerador                   

288.482    
                                                 

4.556.948    
Nord 

Infocat VP340 
Aerogenerador                   

287.645    
                                                 

4.557.250    
Nord 

Infocat VP341 
Aerogenerador                   

287.330    
                                                 

4.556.996    
Nord 

Infocat VP342 
Aerogenerador                   

287.086    
                                                 

4.556.694    
Nord 

Infocat VP343 
Aerogenerador                   

286.502    
                                                 

4.555.781    
Nord 

Infocat VP344 
Aerogenerador                   

286.539    
                                                 

4.555.606    
Nord 

Infocat VP345 
Aerogenerador                   

285.823    
                                                 

4.555.625    
Nord 

Infocat VP346 
Aerogenerador                   

286.154    
                                                 

4.555.249    
Nord 

Infocat VP347 
Aerogenerador                   

286.342    
                                                 

4.554.651    
Nord 



Infocat VP348 
Aerogenerador                   

285.573    
                                                 

4.554.143    
Nord 

Infocat VP349 
Aerogenerador                   

285.371    
                                                 

4.554.697    
Nord 

Inuncat VP256 N-420 
                  

291.592    
                                                 

4.552.688    
Riu Sec 

Inuncat VP563 Nucli urbà 
                  

287.519    
                                                 

4.550.214    
Riu Sec 

Inuncat VP564 Camp d'esports 
                  

288.067    
                                                 

4.550.202    
Riu Sec 

 

  



4. PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC 

4.1. Procediment operatiu 

4.1.1. Criteris d'activació. Nivells 

» PRE-ALERTA: 

La pre-alerta es produeix, en general quan: 

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

termini.  

o També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions (per 

exemple les derivades de control de preses que generen cabals propers a 

produir inundacions). 

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

» ALERTA: 

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

 S’informa de l’activació d’un Pla Especial de la Generalitat en fase d’alerta per 

afectació a la zona on es troba el municipi. 

 Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d’emergència 

important a la població a curt termini. 

 Davant de emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a 

persones, béns i vies de comunicació. 

 En emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no puguin 

produir danys a l’exterior però que puguin produir alarma en la població. 

» EMERGÈNCIA: 

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

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

fase d’emergència per afectació a la zona on es troba el municipi. 

 Davant d’emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per 

al municipi o danys a la població. 

  



A l'annex 1 es detallen criteris concrets per riscos concrets. 

4.1.2. Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells 

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  

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

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

ALERTA  

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

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

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

SEM). 

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

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

s’escaigui. 

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

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

amb el CECAT. 

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

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

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

afectada, si escau. 

➢ Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

➢ Habilitar punts d’informació a la població. 

➢ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

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

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

 

  

http://www.meteo.cat/prediccio/general/
http://cit.transit.gencat.cat/


TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC D’INCENDI FORESTAL 

PREALERTA 

➢ Seguiment de la informació: 

▪ Comunicats del CECAT 

▪ Perill d’incendi forestal: 

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

▪ Informació meteorològica: 

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

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

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

➢ Vigilància de les següents zones d’especial risc: 

▪ Ermita de Santa Madrona i entorn 

▪ Possible afectació a aerogeneradors 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

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

CECAT. 

➢ Trucar al 112 si es detecta un incendi. 

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

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

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

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

amb el CECAT. 

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

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

estableixi bombers i demanar si tenen necessitats especials. 

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

afectada, si escau. 

➢ Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

➢ Habilitar punts d’informació a la població. 

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

➢ Registre i organització dels voluntaris ocasionals 

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

als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/
http://www.meteo.cat/prediccio/general/
http://cit.transit.gencat.cat/


TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC D’INUNDACIONS 

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 

http://195.55.247.237/saihebro/ 

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

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

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

▪ Entorn del riu Sec, finques agrícoles limítrofs 

➢ Les següents actuacions concretes en els següents punts d’actuació 

prioritària: 

▪ Avisar als veïns del poble amb finques a l’altre costat del riu Sec 

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

▪ Preparar senyalització i elements per a eventuals talls de vies 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

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

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

SEM). 

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

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

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

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

mantenir comunicació amb el CECAT. 

➢ Les següents actuacions concretes en els següents punts d’actuació 

prioritària: 

▪ Senyalitzar, i tallar si escau, els passos a nivell al riu Sec 

➢ Les següents actuacions concretes en els següents punts conflictius: 

▪ Entrada sud del poble: verificar la capacitat de desguàs 

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

▪ Pk 805 de la N-420 

▪ Pk 810 de la N-420 

http://www.meteo.cat/prediccio/general/
http://aca-web.gencat.cat/
http://195.55.247.237/saihebro/
http://cit.transit.gencat.cat/


▪ Camí dels Gironesos 

▪ Camí de Santa Madrona 

➢ Tancar els següents espais públics: 

▪ Part baixa del poble, zona de camp d’esports 

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

tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres. 

➢ Suspendre activitats esportives i recreatives al mar o als rius i controlar 

l’accés als passeigs marítims, esculleres i dics. 

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

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

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

afectada, si escau. 

➢ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. 

➢ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

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

als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

 

  



 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES 

PREALERTA 

➢ Seguiment de la situació: 

▪ Comunicats del CECAT 

▪ Informació meteorològica: 

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

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

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

➢ Vigilància de les següents zones d’especial risc:  

▪ Nucli urbà 

▪ Poble Vell 

ALERTA  

 

EMERGÈNCIA 

➢ Activar el Pla d’actuació municipal per risc de vent i comunicar-ho al CECAT. 

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

SEM). 

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

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

s’escaigui. 

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

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

amb el CECAT. 

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

Accessos al Poble Vell 

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

trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). 

➢ Tancar els següents espais públics: 

▪ Poble Vell 

▪ Camp d’esports 

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

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

arbres. 

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

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

confinament, i demanar si tenen necessitats especials.  

http://www.meteo.cat/prediccio/general/
http://cit.transit.gencat.cat/


➢ Fer l’avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones 

que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. 

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

afectada, si escau. 

➢ Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

➢ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

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

als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

4.1.3. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís 

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D’AVÍS 

 RESPONSABLE MITJANS DESTINATARIS 

RISC 1: INUNDACIÓ 
Avisos: Regidora 

Intervenció: 

Megafonia 

 

Residents al nucli urbà 

 

Desplaçament vehicle: 

Camí dels Gironesos, 
Santa Madrona i de la 
Roca del Pebre 

Persones que puguin 
estar en les finques 
properes a les zones 

inundables 

RISC 2: INCENDI Avisos: Regidora 

Megafonia 

 

Residents al nucli urbà 

 

Desplaçament vehicle: 

- Camí de Santa 
Madrona 

- Aubatàs, camí Vell de 
Corbera, Vilaverd, 
Ròssecs, TV-7333 

Persones que puguin 
estar en les finques o 
llocs d’interès turístic 

RISC 3: VENTADA 
Megafonia 

Desplaçament vehicle 

Megafonia 

Desplaçament vehicle 

Residents al nucli urbà 

Visitants del Poble Vell 

 

En cas d’incendi al sector Nord o amb indicis que l’incendi pugui afectar alguna part d’aquest 

sector del municipi, donada l’extensió i heterogeneïtat d’aquest, es recomana fer un recorregut 

bàsic pels camins principals a la cerca de persones que puguin estar a les finques, sense cap punt 

en concret, tot recorrent els principals camins que remunten les valls fins a la TV-7333. 

  



4.1.4. Procediments de relació i d'integració amb els plans d'àmbits superior 

El pla de protecció civil preveu la integració i coordinació amb altres plans d’àmbit superior que 

es poguessin activar de forma simultània amb el pla. Aquesta coordinació es reflecteix, 

bàsicament, en els següents aspectes: 

Fase 

emergència 

Responsable Acció Mitjà 

Inici Alcalde o persona que 

delegui 

Comunicar activació del Pla al 

CECAT 

Telèfon, 

Correu electrònic o 

Xarxa Rescat 

Durant CRA o coordinador 

municipal 

Sol·licitud d’ajuda externa, si 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. Pautes de confinament 

El confinament consisteix en refugiar-se, tancar totes les obertures i entrades de les edificacions 

(portes, persianes, porticons) i situar-se al més lluny possible de l'origen del risc. 

Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin 

altres indicacions. 



4.2.3. Control d'accessos 

L’objectiu del control d’accessos és impedir que persones i vehicles aliens a la gestió de 

l’emergència puguin entrar en la zona de risc. D’aquesta manera s’impedeix que aquestes 

persones es posin en perill i es garanteix que no destorben els grups actuants a la zona de risc. 

Pot ser necessari, en el seu cas, el control i l’ordenació del trànsit en les zones adjacents, amb 

l’objecte de facilitar l’arribada de nous recursos.  

S’estableix control d’accessos als punts següents: 

Pla Especial Supòsit Punt Rutes alternatives 

INFOCAT Incendi sector serra de 

Cavalls 

CA565 

CA566 

CA567 
 

No existeixen 

 Incendi sector nord CA568 

CA569 

CA570 

CA571 
 

No existeixen 

INUNCAT Crescuda barrancs CA241 

CA242 

CA243 

CA246 

CA248 

CA249 

CA250 

CA253 

CA254 

CA258 

CA259 

CA260 
 

No existeixen 

 

Nota: no existeixen rutes alternatives en tan que són bàsicament camins d’accés a finques 

rurals i per tant, aquestes finques poden trobar-se tot just al mig de la zona d’emergència 

Risc Element Codi Nom POINT_X POINT_Y Sector 

Inuncat Control d'accés CA241 Camí dels Gironesos 
       

287.938    
               

4.550.131    Riu Sec 

Inuncat Control d'accés CA242 Camí de Santa Madrona 
       

288.491    
               

4.550.408    Riu Sec 

Inuncat Control d'accés CA243 Camí dels Gironesos 
       

287.760    
               

4.549.667    Riu Sec 

Inuncat Control d'accés CA246 Camí de Santa Madrona 
       

288.538    
               

4.550.349    Riu Sec 

Inuncat Control d'accés CA248 Barranc de les Solsides 
       

289.189    
               

4.551.143    Barranc Solsides 

Inuncat Control d'accés CA249 Barranc de les Solsides 
       

289.139    
               

4.551.047    Barranc Solsides 

Inuncat Control d'accés CA250 Barranc de les Solsides 
       

289.380    
               

4.551.011    Riu Sec 



Inuncat Control d'accés CA253 Barranc de les Vimenoses 
       

290.504    
               

4.551.355    Riu Sec 

Inuncat Control d'accés CA254 Camí del molí de la Vila 
       

291.406    
               

4.552.376    Riu Sec 

Inuncat Control d'accés CA258 Camí del Calvari 
       

288.847    
               

4.551.288    Barranc Solsides 

Inuncat Control d'accés CA259 Camí del Calvari 
       

289.094    
               

4.551.325    Barranc Solsides 

Inuncat Control d'accés CA260 Camí de la Coma d'en Rella 
       

286.917    
               

4.549.740    Riu Sec 

Infocat Control d'accés CA565 Camí dels Gironesos 
       

287.901    
               

4.550.021    Cavalls 

Infocat Control d'accés CA566 Camí Santa Madrona 
       

288.498    
               

4.550.400    Cavalls 

Infocat Control d'accés CA567 Camí Molí de la Caixa 
       

290.483    
               

4.551.306    Cavalls 

Infocat Control d'accés CA568 Camí de Vilaverd 
       

289.519    
               

4.551.811    Nord 

Infocat Control d'accés CA569 Camí dels Ròssecs 
       

288.867    
               

4.551.351    Nord 

Infocat Control d'accés CA570 Camí dels Aubatàs 
       

287.794    
               

4.550.765    Nord 

Infocat Control d'accés CA571 Camí 
       

287.197    
               

4.550.519    Nord 

 

4.3. Centres d'acollida. Tipologia 

CENTRES D’ACOLLIDA. TIPOLOGIA 

CODI NOM I TIPUS RESPONSABLE  CAPACITAT  LLITS CALEFACCIÓ 

DUTXES 

AMB 

AIGUA 

CALENTA 

CUINA 
AFECTACIÓ 

PER RISC 

01 Escoles Cap de Brigada  200  Si   No 

02 
Casal 

municipal 
Cap de Brigada  1000  Si   No 

03 Biblioteca Cap de Brigada  200  Si   No 

04 Alberg Anna  30 Si Si Si Si No 

 



5. Document 5. Fitxes d’actuació 
 

FITXA D’ACTUACIÓ PEL CENTRE RECEPTOR D’ALARMES (CRA) - ALCALDE 

TIPUS D’EMERGÈNCIA ALERTA EMERGÈNCIA 
Instruccions 

específiques 

General 

 

Rebre l’avís d’emergència i compilar tota la 

informació possible. 

 

Realitzar els avisos necessaris per tal d’activar 

l’ajuda externa, si escau: bombers, serveis 

sanitaris d’urgència, etc. 

Trucada al 112 i als 

serveis necessaris. 

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 

2n Coordinador municipal d’emergències 

3r Cap del Grup local d’ordre i avisos a la 

població 

4t Cap del Grup local d’intervenció 

5è Cap del Grup local logístic i d’acollida 

6è Consell Assessor 

7è Gabinet d’Informació 

Es notifica l’alerta i si 

cal, es confirma 

després d’avaluar la 

situació. 

Notificació mitjançant 

trucada 

d’emergències. 

Notificació mitjançant 

trucada telefònica. 

Mantenir informat puntualment al coordinador 

municipal de l'emergència 

 

Comunicar el fi de l’emergència a totes les 

entitats notificades. 

Seguir el mateix ordre 

d’avisos al pla de 

comunicació. 

 



FITXA D’ACTUACIÓ PEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

TIPUS D’EMERGÈNCIA ALERTA EMERGÈNCIA 
Instruccions 

específiques 

General 

 

Rebre l’avís d’emergència del CRA.  

Avisar a l’alcalde i mantenir el contacte. Trucar a l’alcalde, fer 

una valoració inicial i 

en cas d’activar-se el 

Pla, comunicar-ho al 

CECAT i al CRA. 

Fer el seguiment de l’emergència i coordinar els 

diferents serveis municipals. 

Confirmar que s’ha avisat al 112. Verificar amb el CRA. 

Donar les ordres 

d’activació del grup 

local d’ordre i avisos a 

la població, Consell 

Assessor i Gabinet 

d’Informació. 

Donar les ordres 

d’activació de tots els 

grups d’emergència. 

Directament o a través 

del CRA. 

Coordinar l’execució de les accions per controlar 

l’emergència. 

Directament o a través 

del CRA. 

Confirmar que s’ha fet la notificació de 

l’emergència al CECAT. 

Directament o a través 

del CRA. 

Proposar a l'alcalde un canvi del nivell d’activació. Amb el CECOPAL. 

Controlar les operacions de mitigació de 

l’emergència i d’informació. 

Confirmar la fi de l’emergència i la seva 

comunicació interna i externa. 

Directament o a través 

del CRA. 

 



FITXA D’ACTUACIÓ PER A L'ALCALDE / RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA 

TIPUS D’EMERGÈNCIA Funcions 

General 

 

Mantenir-se informat sobre la situació a través del coordinador Municipal de 

l’Emergència. 

Activar el Pla municipal d'emergències. 

Decidir el canvi de nivell d’activació del Pla, si escau. 

Constituir el CECOPAL i convocar el Comitè Municipal d’Emergències a través 

del CRA. 

Prendre mesures preventives, si escau. 

Ordenar: 

 - Avisos a la població, especialment als elements vulnerables. 

 - Tasques d’evacuació i acollida. 

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

Desactivar el Pla Municipal- 

 

FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL DE LOGÍSTICA I ACOLLIDA 

TIPUS D’EMERGÈNCIA Funcions 

General 

Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 

Vetllar per la provisió d’avituallaments o altres recursos 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’ORDRE I AVISOS i ALCALDE. 

o Donar instruccions al grup d’acollida perquè prepari l’espai. 

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 traslladar-ho al CAP DE GRUP SANITARI perquè ho gestioni o 

sol·liciti suport a través del 112. 

En cas de detectar altres necessitats no disponibles en el municipi, comunicar-

ho al COORDINADOR MUNICIPAL. 



Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals ( registre, assignar 

responsable,...). 

Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin. 

Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL. 

 

FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 

TIPUS D’EMERGÈNCIA Funcions 

General 

Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 

Fer el seguiment de l’evolució de l’emergència 

Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin. 

Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL. 

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 D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ 

TIPUS D’EMERGÈNCIA Funcions 

Incendi forestal 

Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 

Informar als voluntaris de l’ADF de la situació d’alerta. 

Fer d’enllaç entre CECOPAL i ADF. 

Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin. 

Organitzar relleus quan sigui necessari. 

En cas que requereixin avituallaments, comunicar-ho al CAP DE GRUP 

LOGÍSTIC. 

Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL. 

 



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

TIPUS D’EMERGÈNCIA Funcions 

General 

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

l'alcalde constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-s'hi. 

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. 

 

  



 

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

6.1. Directori telefònic 

6.1.1. Organigrama municipal de l'emergència 

ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

CÀRREC 

OPERATIU 
CÀRREC HABITUAL NOM I COGNOMS TELÈFON 

Alcalde Alcalde   

Substitut 
Regidor de 

Protecció Civil 
  

Coordinador 

municipal de 

l’emergència 

Regidor de 

Protecció Civil 
  

Cap del Grup local 

d’ordre i d’avisos a 

la població 

Regidora   

Cap del Grup local 

logístic 
Regidor   

Cap del Grup local 

d’acollida 
Regidora d’Hisenda   

Cap del Gabinet 

d’informació 

Regidor Promoció 

Econòmica 
  

Cap del Grup local 

d’intervenció2 

(NOMËS PER 

INFOCAT) 

Cap de la Brigada   

 

 

  

                                                           
2 Corbera d’Ebre disposa d’ADF: ADF Serra de Cavalls 



6.1.2. Centres de coordinació i serveis d'emergència 

CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D’EMERGÈNCIA 

SERVEI TELÈFON 
CORREU 

ELECTRÒNIC 

112 112  

CECAT 
977 29 76 00 

93 551 72 85 
 

CRA 
Alcalde 

 
 

CECOPAL 
Ajuntament 

977 420204 
 

 

6.1.3. Centres d'acollida 

CENTRES D’ACOLLIDA 

CODI NOM ADREÇA TELÈFON 

01 Escoles 
Carrer del 

Calvari, 16 
 

02 Casal Av. del Casal  

03 Biblioteca 
Carrer Terra 

Alta, 30 
 

04 Apartaments 
Carrer de 

l’Església, 37 
 

 

6.1.4. Mitjans de comunicació 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

DESCRIPCIÓ LOCALITZACIÓ TELÈFONS 

Megafonia fixa Ajuntament 977 420 431 

Megafonia mòbil Vehicle 977 420 431 

Emissores portàtils Ajuntament 977 420 431 

 



6.1.5. Municipis veïns 

MUNICIPIS VEÏNS 

NOM MUNICIPI TELÈFON AJUNTAMENT 
TELÈFON POLICIA 

LOCAL 

Vilalba dels Arcs 977438002  

La Fatarella 977 413 609  

Ascó 977 406 067  

Móra d’Ebre 977 400 112 608 38 98 38 

Benissanet 977 40 77 75  

Gandesa 977 42 00 07  

 

6.2. Catàleg de mitjans i recursos 

6.2.1. Mitjans i recursos de l'ajuntament 

MITJANS I RECURSOS DE L’AJUNTAMENT 

NOM PERSONA DE CONTACTE DADES DE LOCALITZACIÓ 

Cap de la Brigada   

 

6.2.2. Vehicles municipals 

VEHICLES MUNICIPALS 

TIPUS MATRÍCULA MODEL DEPARTAMENT Unitats 

Turisme  
Nissan 

Navara 
 1 

Turisme  Land Rover  1 

Turisme  Mitsubishi  1 

Camió  
Nissan 

Cabstar 
 1 

 



6.2.3. Equips i màquines 

Màquines: 

• Moto-serra: 3 u 

• Desbrossadora: 3 u 

• Martell elèctric: 2 u 

• Compressor pneumàtic: 1 u 
 

Tancament i senyalització: 

• Tanca metàl·lica: 5 u 

• Cons: 50 u 

• Senyals d’obres 
 

6.2.4. Xarxa d'hidrants municipal 

Al nucli urbà consta que n’hi ha d’instal·lats, però no estan inventariats per l’Ajuntament. 

6.2.5. Serveis sanitaris 

SERVEIS SANITARIS 

SERVEI PERSONA DE CONTACTE 
DADES DE 

LOCALITZACIÓ 

Consultori local  977 421 303 

 

 

  



7. Document 7. Cartografia bàsica i específica 
 

Cal incloure els mapes que siguin necessaris, agrupats per cada risc. 

Cartografia bàsica: 

Plànol del terme municipal. 

Cartografia específica: 

RISC CARTOGRAFIA BÀSICA CARTOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 

EN GENERAL /BÀSIC Elements vulnerables (inclou efecte 

dòmino) 

Centres d'acollida 

CECOPAL 

Serveis d'emergència: Policia Local, 

bombers, CAP, ... 

Hidrants 

Línies elèctriques 

Xarxa de gas 

Xarxa d'aigua potable 

Estacions meteorològiques 

Rutes d’avís 

INCENDIS FORESTALS Elements vulnerables (inclou efecte 

dòmino) 

Elements vulnerables: tipus A i B 

Franges de protecció perimetral 

Punts d’aigua amb hidrant i sense 

Punts de vigilància 

Camins primaris, secundaris i terciaris  

Sectors massa forestal 

INUNDACIONS Elements vulnerables (inclou efecte 

dòmino) 

Superfície inundable: T50, T100, T500 

Zones potencialment inundables 

Punts d'actuació prioritària (PAP), punts 

conflictius 

Talls de trànsit previstos 

Punts vigilància del nivell aigua 

 

Ponts i infraestructures que no 

siguin PAP ni punts conflictius 



VENTADES Elements vulnerables (inclou efecte 

dòmino) 

Elements vulnerables  

Zones vulnerables 

Punts d’actuació prioritària 

Rutes de neteja 

Talls de trànsit previstos 

Zones d'aparcament 

Mapa de vents predominants, si 

escau 

Mapeig històric d’incidències per 

vent 

 

  



 

 


