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1. Document 1. Generalitats i Organització Municipal 

 

1.1. Introducció, normativa i disposicions legals 

 

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

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

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

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

amb el sistema autonòmic de protecció civil. 

Degut a que Rodonyà és una població de al província de Tarragona, i d’acord amb la Llei 4/97 

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

protecció civil municipal, del qual aquest document n’és la base. 

D’altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s’ha realitzat, a banda del Decret 

155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i 

homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el procediment per a la seva 

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

es descriu a continuació: 

 Pla d’Actuació Municipal per Incendis Forestals homologat per la Comissió de 

Protecció Civil de Catalunya el dia 3/10/1997. 

 Bans municipals sobre la restricció de realitzar treballs forestals en època d’alt risc 

d’incendi, cada cop que s’ha establert aquesta situació. 

 Conveni RESCAT aprovat en ple municipal el 13 de juliol de 2009. 

  (Rodonyà no disposa de Pla de prevenció d'incendis forestals). 

 

A nivell autonòmic: 

 Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 

 Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a 

l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el 

procediment per a la seva tramitació conjunta. 

 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/117/2017, de 1 d'agost, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial 

d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i 

ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT). 

 Acord GOV/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial 

d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT). 
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Consideracions respecte l’expedient de modificació de límit de terme municipal: Actualment 

està en procés de modificació la delimitació de terme municipal. La part d’urbanització 

l’Alzineta que actualment pertany a Rodonyà passarà a pertànyer a Montferri. Un cop aquest 

procés acabi, tot el que fa referència a l’Alzineta en el present DURPOCIM quedarà sense 

efecte doncs l’autoritat municipal competent en matèria de protecció civil serà Montferri. 

 

1.2. Dades generals del municipi 

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI 

 

 TOTAL 

SUPERFÍCIE TOTAL 8,49 Km² 

POBLACIÓ 492 hab 

DENSITAT POBLACIÓ 58 hab/Km² 

 

1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

 

Municipi veí Comarca 

TELÈFON 

AJUNTAMENT 

TEL. POLICIA 

LOCAL UBICACIÓ 

Vila-rodona Alt Camp '''''''' ''''''' ''''''' '' Nord 

El Montmell Baix Penedès '''''''' ''''''' '''''''' '' Nord-est 

La Bisbal del 

Penedès 
Baix Penedès '''''''''''''''' ''''''' 

'''''''' '''''''' '''''''' 

''''''''''''''''''' 
Est 

Masllorenç Baix Penedès '''''''' '''''''' ''''''' '' Sud-est 

Montferri Alt Camp '''''''' '''''''' '''''''' '' Sud i Oest 

 

  

NOM MUNICIPI RODONYÀ 

COMARCA ALT CAMP 

PROVÍNCIA TARRAGONA 
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SUPERFÍCIE TOTAL 8,49 Km² 

SUPERFÍCIE URBANA 0,45 Km² 

SUPERFÍCIE FORESTAL 2,16 Km² 

SUPERFÍCIE AGRÍCOLA 5,88 Km² 

Superfícies calculades a partir de les dades de cobertes del CREAF per al municipi de Rodonyà 

(http://www.creaf.uab.cat/iefc/pub/regions/CobertesMunicipisRF6.htm) 

 

1.2.3. DADES DE POBLACIÓ 

 

DADES DE POBLACIÓ 

POBLACIÓ TOTAL 492 

POBLACIÓ ESTACIONAL MITJANA 

(Turística) 

Increment en unes 250 

persones a l’estiu 

 
 

 NUCLI 

RODONYÀ 

URB. PINEDA 

DE SANTA 

CRISTINA 

URB. 

L’ALZINETA 

DISSEMINAT 

TOTAL 

POBLACIÓ 

HABITUAL
1
 

381 47 6 58 492 

POBLACIÓ 

ESTACIONAL 

(Turística) 

200 20 5 25 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Dades extretes de l’IDESCAT (1-1-2016) 
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1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 

 

 

  

                                                           
 
2 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. 

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 

CARRETERA / AUTOPISTA TITULARITAT 

PUNTS 

QUILOMÈTRICS 

(FRONTERERS) 

PONTS I TÚNELS 

AP-2 / E-90 Estatal 219,9 a 221,9 - 

C-51 Generalitat de Catalunya 17,9 a 22,5 
Pont sobre el C. de la 

Noguera 

C-51z  18,0 a 19,9 Pont sobre la C-51 

TP-2401 Diputació de Tarragona 11,5 a 12,0 - 

TP-2045 Diputació de Tarragona 0,3 a 1,3 - 

NOM CAMÍ 
PRIMARI

2
 

(>5 m) 

SECUNDARI 

(entre 3 i 5 m) 
ASFALTAT      (SI / NO) 

Camí de la pirotècnia Sí No 

Sí 

(té un pont sobre l’AP-2 

Pk.220,8) 

Camí del bosc de la pirotècnia Sí No Sí 

Camí dels Cocons No Sí Sí 

Camí Ral No Sí Sí 

Camí de Cal Pauet Sí No Sí 

Camí de Rodonyà al Molí Sí No Sí 

Camí del Puig No Sí No 

Camí de la Plana Morella No Sí Sí 

Camí de Rodonyà a Salomó Sí No Sí 

Carrerada de Vilafranca a 

Montblanc 
No Sí Sí 

Camí de les Comes No Sí Sí 
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1.2.5. SERVEIS BÀSICS 

 

LÍNIA DE GASIFICACIÓ COMPANYIA 
CARACTERÍSTIQUES DEL 

TRANSPORT 

Zona de nova urbanització del 

carrer Pau Casals i voltants 

(xarxa de GLP: Gas liquat provinent 

del petroli) 

GAS NATURAL 

Tel. 900 555 000 

Dipòsit de subministrament 

GLP-136-43 

50110138-Rodonyà 

 

LÍNIA ELÈCTRICA TENSIÓ COMPANYIA 

AFECTA LA 

MASSA 

FORESTAL? (S/N) 

No hi ha cap línia d’alta 

tensió al municipi 
Alta - - 

 

SUBESTACIONS 

ELÈCTRIQUES 
TIPUS COMPANYIA COORDENADES UTM CARACTERÍSTIQUES 

No hi ha cap 

subestació elèctrica 

al municipi 

- - - - 

 

TORRE DE 

TELECOMUNICACIONS 
COMPANYIA 

COORDENADES 

UTM 
CARACTERÍSTIQUES 

Telefonia 
Orange 

365689, 4571773 
Ubicada entre la fàbrica de 

tubs i la C-51 

Telefonia 
Movistar 

368812, 4571340 
Ubicada al C. de l’Alt Camp 

(Urb. Pineda de Sta. Cristina) 

Telefonia 
- 

368985, 4570435 
Ubicada zona Disseminat de 

Sta. Cristina 
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HELIPORTS I HELIZONES TITULAR COORDENADES UTM DADES DE CONTACTE 

No existeixen infraestructures 

d’aquest tipus al municipi 
- - - 

 

COMPANYIA AIGUA POTABLES DADES DE CONTACTE 

Ajuntament de Rodonyà Agutzil: Joan Solé Jané (Tel 679346507) 

 

1.2.6. CLIMATOLOGIA 

El clima de Rodonyà és Mediterrani. La precipitació té els màxims a la primavera i els mínims a 

l’hivern.  

Seguidament es detallen les dades termopluviomètriques més destacades que recull l’Atles 

Climàtic Digital de Catalunya desenvolupat per la Unitat de Botànica i el Departament de 

Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de l’any 2004. L’Atles és un conjunt 

de mapes climàtics digitals de temperatura mitjana de l'aire (mínimes, mitjanes i màximes), 

precipitació i radiació solar. Amb aquests mapes podem saber, per cada  cel·la de 180x180 m, 

sobre tot el territori de Catalunya, quina és la temperatura mitjana, la precipitació o qualsevol 

de les variables anteriors des d'un punt de vista climàtic, és a dir, el valor basat en la mitjana 

de tots els anys dels quals es tenen dades.  

 VALORS MITJANS DE PRECIPITACIONS I TEMPERATURES 3 

Mes G F M A M J J A S O N D ANY 

Precipitació 

(mm) 
 

32,4 28,4 42,3 44,6 51,5 42,9 17,9 50,3 84,3 76,0 43,6 46,8 561 

Temperatura 
mitjana (ªC) 

7,3 8,2 10,5 12,4 16,0 19,8 23,2 23,1 20,4 15,7 10,9 8,0 14,6 

 

  

                                                           

3
 Pons, X. 1996. "Estimación de la Radiación Solar a partir de modelos digitales de elevaciones. 

Propuesta metodológica". A: VII Coloquio de Geografía Cuantitativa, Sistemas de Información Geográfica 

y Teledetección. Juaristi, J. i Moro, I. (eds.) Vitoria-Gasteiz. 

Ninyerola, M., Pons, X., Roure, J.M. 2000. "A methodological approach of climatological modelling of air 

temperature and precipitation through GIS techniques", International Journal of Climatology,20, 1823-

1841. 
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Mesos més càlids Juliol i agost 

Mesos més freds Gener 

Mesos més plujosos Setembre i octubre 

Mesos més secs juliol 

Vents dominants Els vents dominants són les marinades a l’estiu i els vents de component 

nord i oest a l’hivern 

 
Al municipi de Rodonyà no hi ha cap estació de la xarxa d’estacions automàtiques XEMA 

(http://www.meteo.cat/observacions/xema). L’estació més propera i amb dades que poden 

ser semblants a Rodonyà és: 

Nom (codi) LOCALITZACIÓ  

(Latitud-Longitud) 

CARACTERÍSTIQUES 

Vila-rodona (DQ) 41,30728 - 1,36259 

(alt. 287 m) 

Termo-pluviomètrica, vent i irradiació solar global. 

 

1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA 

El terme de Rodonyà pertany a la comarca de l’Alt Camp i es caracteritza per tenir una 

orografia suau, on les planes estan conreuades per cultius de fruiters de secà i vinya. Les zones 

més elevades estan cobertes per bosc de pi blanc (extrems est i sud-oest). 

Dos torrents marquen el terme municipal de Rodonyà:  el torrent  del Còdol que fa de límit 

oest del municipi, i el torrent l’Escurri que travessa el terme municipal de nord a sud per la 

meitat. 

Altitud màxima 403  m  

Altitud màxima amb població / 
infraestructures  

350 m (Urb. Pineda de Santa Cristina) 

Altitud mínima 250 m  

Altitud mínima amb població / 
infraestructures 

260 m 
 

Altitud dels nuclis urbans Rodonyà 
Urb. Pineda de Santa Cristina 
Urb. L´Alzineta 

310 m 
350 m 
290 m 

Rius -  

Rieres -  

Barrancs / torrents torrent  del Còdol 
torrent l’Escurri 

 

Canals  -  

Llacs -  

Embassaments -  

Passos soterranis -  

Cons de dejecció -  
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1.3. Organització municipal de protecció civil 

1.3.1. ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comissió municipal de protecció civil: 

La Comissió Municipal de Protecció Civil és un òrgan que es crea pel Ple de l'ajuntament i està 

presidit per l'alcalde o alcaldessa. És l'òrgan que vetlla per la prevenció i la seguretat del 

municipi i és el marc de col·laboració, coordinació i presa d’acords entre els diversos 

serveis municipals i entre les diferents administracions amb incidència en el municipi en 

matèria d’anàlisi de risc, prevenció, planificació, intervenció, informació a la població i 

rehabilitació. Així doncs, es tracta d'un òrgan amb caràcter consultiu, deliberant i coordinador. 

La composició de la Comissió municipal de Protecció Civil serà diferent en cada municipi, però 

en general integrada per representats de l'ajuntament i de les altres administracions que 

disposen de serveis afectes als plans municipals; per representants de les entitats 

col·laboradores en funcions de protecció civil i de l'associació de voluntaris i voluntàries, si n'hi 

ha; pels directors o directores dels plans d'autoprotecció de les empreses i dels centres del 

municipi que hi siguin convocats, i pel personal tècnic que es consideri necessari. 

Composició: (Rodonyà no té creada la Comissió Municipal de Protecció Civil) 

COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

NOM CÀRREC 

- - 

 

L’organigrama municipal en emergències segueix el següent patró: 
(Nota important: Rodonyà no constituirà els grups locals d’intervenció ni sanitari per manca 
d’efectius especialitzats que puguin realizar les funcions del grup). 
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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 

o Gabinet d’informació municipal 

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent: 

Alcalde (director del Pla) 

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

del Pla municipal de protecció civil 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. 

Funcions: 

- Analitzar i valorar la situació.  

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

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

Alcalde 

Coordinador d'emergències Gabinet d’informació 

 Cap del Grup Local 
Logístic i d’Acollida 

 

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

 

 

 Grup Local Logístic i 
d’Acollida 

Grup Local d’Ordre i Avisos 
a la població 

 

Centre Receptor 
d’Alarmes (CRA) 

COMITÈ 
D'EMERGÈNCIES 
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- Declarar la pre-alerta, l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal. 

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

- Convocar el Comitè Municipal d’Emergències. 

- Constituir i exercir la direcció del CECOPAL.  

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

- Analitzar i valorar la situació.  

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

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

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

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

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

PAU que ho requereixin. 

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

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

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

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

correcta execució d’aquestes funcions. 

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

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

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

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

- D’altres, en funció del risc. 
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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 coordinador municipal 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. 

El municipi de Rodonyà no realitzarà ni assumirà les funcions d’ordre al no disposar de policia 

local. 

 

Grup Local Logístic i d’Acollida 

- Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals. 

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

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

afectades. 

- Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin. 

- Rebre el voluntariat. 

 
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 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: 
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- 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. 

Representant municipal als plans superiors de la Generalitat de Catalunya (PROCICAT, 

INUNCAT, INFOCAT,...) 

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

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

per a la resolució de l’emergència. 

Gabinet d’Informació Municipal 

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

moment  de l’emergència. 

Les seves funcions són: 

- Aplegar informació sobre l’emergència 

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

població en general i a les persones directament o indirectament afectades. 
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ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

CARREC OPERATIU CÀRREC HABITUAL TELÈFON 
NÚMERO DE FITXA 

D’ACTUACIÓ 

Centre Receptor 

d’Alarmes 
- ''''''' '''''''' ''''''' 1 

Responsable 

emergència municipal 

(Director del pla) 

'''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''' 

'''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''' 

2 

1r Substitut del Director 

del pla 

''''''''''''' '''''''''' ''''''''''' 

''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''' 

Coordinador Municipal 

de l'Emergència. Titular 

'''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''' 

3 
Coordinadora Municipal 

de l'Emergència. 

Substitut 1r 

'''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''' 

''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''' 

Representant Municipal 

al Pla Autonòmic 

(Procicat, Inuncat,...). 

Titular 

''''''''''' ''''''''''' '''''''''' 

'''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''' 

4 
Representant Municipal 

al Pla Autonòmic 

(Procicat, Inuncat,...). 

Substitut 1r 

'''''''''' '''''''''' '''''''''''''''' 

'''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''' 

Cap del Gabinet 

d'Informació. Titular 

'''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''' 

''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''' 

5 
Cap del Gabinet 

d'Informació. Substitut 

1r 

''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''' 

'''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''' 

Cap del Grup Local 

Logístic i d'Acollida. 

Titular 

''''''' ''''''' ''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''' 

'''''''''''''''''''' 

8 
Cap del Grup Local 

Logístic i d'Acollida. 

Substitut 1r 

'''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' 

'''''''''' '''''' '''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' 

Cap del Grup Local 

d'Ordre i Avisos a la 

Població. Titular 

''''''''' ''''''''' ''''''''  

''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''' 

9 
Cap del Grup Local 

d'Ordre i Avisos a la 

Població. Substitut 1r 

'''''''''''' ''''''''''''''''''  

''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''' 
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1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ 

» Centre de recepció d’alarmes (CRA) 

 

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 Tel. ''''''' '''''' ''''' '''' '' ''''''' ''''' ''''' ''''''. 

 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. 

» Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL) 

 

                                                           
4
 Veure la fitxa al document 5. Fitxes d’actuació 

Lloc Ajuntament de Rodonyà 

Adreça Plaça major, 1 

Telèfon 
''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''' 

Fax ''''''' ''''''' ''''''' 

Correu electrònic ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Xarxa Rescat. Número ISSI (2 emissores): 
'''''''''''''' 

''''''''''''''''' 

Protocols, fitxes d’actuació , etc. 
4

'''''''''' ''''''''''''''''''''' ''' 

Lloc Ajuntament de Rodonyà 

Adreça Plaça major, 1 

Telèfon '''''''''''''''''''' 

Correu electrònic ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Recursos '' 

Altres comunicacions 
''''''''''''''''' ''''' '''' '''''''''' '''''''''''' '' '''' '''''''''' ''''' 

''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' '''' ''''''''' 
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Funcions 

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

Pla. Des d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis relacionats amb 

el Pla. 

 Mantenir contacte directe i continu amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. 

 Notificar als grups operatius i al CECAT Tel. ''''''' ''''' ''''' ''''' '' ''''''' ''''' '''''' ''''' 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. 
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1.4. Programa i procediment d’implantació, simulacres, manteniment, 

revisió i actualització 

1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA 

 

IMPLANTACIÓ DEL PLA  

 NOM I COGNOMS CÀRREC TELÈFON 

RESPONSABLE 
D’IMPLANTACIÓ 1 

'''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''' 

RESPONSABLE 
D’IMPLANTACIÓ 2 

'''''''''''' '''''''''' '''''''''' 

 

''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' 

 

IMPLANTACIÓ DELS PLANS D’EMERGÈNCIES 

FORMACIÓ DELS EQUIPS ACTUANTS 

RISCOS DATA TIPUS  ADREÇAT A 

RISC Incendi forestal 

RISC Inundacions 

RISC Nevades  

RISC Sísmic 

RISC Accidents en el 

transport de 

mercaderies 

perilloses 

 

De maig a juny de 

2018, 2019, 2020 i 

2021 

Sessió informativa, 

repàs de protocols i 

planificació de la 

campanya. 

Director del pla 

d’emergències 

municipal (alcalde) i els 

integrants de 

l’organigrama 

municipal. 

Sessió informativa, 

repàs de protocols, 

reconeixement de 

camins, exercici d’ús i 

manteniment del 

material, i exercicis de 

coordinació. 

Efectius municipals 

actuants (agutzils, 

associacions,...). 
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IMPLANTACIÓ DELS PLANS D’EMERGÈNCIES 

INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ 

 TERMINI CAMPANYA DESCRIPCIÓ 

RISC territorial bàsic Tot l’any 

Informació i consells 

d’autoprotecció en cas 

d’inundacions 

Fulletó informatiu i/o 

divulgació del material 

divulgatiu de la Direcció 

General de Protecció 

Civil 

RISC Incendi forestal 
15 de març al 15 de 

setembre (anualment) 

Informació en 

prevenció d’incendis 

forestals 

Fulletó informatiu i/o 

divulgació del material 

divulgatiu de la Direcció 

General de Protecció 

Civil 

RISC Inundacions Tot l’any 

Informació i consells 

d’autoprotecció en cas 

d’inundacions 

Fulletó informatiu i/o 

divulgació del material 

divulgatiu de la Direcció 

General de Protecció 

Civil 

RISC Nevades 
1 de novembre al 31 de 

març (anualment) 

Informació i consells 

d’autoprotecció a la llar 

i a l’aire lliure per 

nevades i fred 

Fulletó informatiu i/o 

divulgació del material 

divulgatiu de la Direcció 

General de Protecció 

Civil 

RISC Emergències 

sísmiques 

 

Tot l’any 

Informació en 

prevenció del risc 

sísmic 

Fulletó informatiu i/o 

divulgació del material 

divulgatiu de la Direcció 

General de Protecció 

Civil 

RISC Accidents en el 

transport de 

mercaderies 

perilloses 

 

Tot l’any 

Informació i consells 

d’autoprotecció en cas 

d’accidents en el 

transport de 

mercaderies perilloses 

Fulletó informatiu i/o 

divulgació del material 

divulgatiu de la Direcció 

General de Protecció 

Civil 
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IMPLANTACIÓ DELS PLANS D’EMERGÈNCIES 

IMPLANTACIÓ DELS RECURSOS TÈCNICS I MATERIALS 

RECURS EMPLAÇAMENT RESPONSABLE 

Manteniment i millora de la 

xarxa viària 
Tot el municipi Alcalde/ssa i consistori municipal 

Manteniment i reposició de 

material de protecció personal 

divers (lots, cascos, armilles 

reflectants,...) 

Magatzem municipal Alcalde/ssa i consistori municipal 

Manteniment de la maquinària 

municipal i reposicions d’eines i 

materials (fundents,...) 

Magatzem municipal Alcalde/ssa i consistori municipal 

Senyalitzar els punts i guals 

inundables del municipi amb 

senyal de trànsit P-50 i placa 

“zona inundable” 

Als punts inundables de les 

infraestructures viàries 
Alcalde/ssa i consistori municipal 

 

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: 2022 

 

1.4.3. PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

Els simulacres proposats per al període 2017-2020 són els següents: 

Tipus Termini-data Escenari 

RISC Incendi forestal 
2018 Incendi forestal dins el terme 

municipal. 

RISC Inundacions 

2018 Avinguda torrencial per 

tempesta amb risc d’afectació a 

zones habitades. 

RISC Nevades 
2019 Afectació per nevades a totes 

les cotes del municipi. 

RISC Emergències sísmiques 
2020 Moviment sísmic que afecta a 

tot el municipi. 
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Tipus Termini-data Escenari 

RISC Accidents en el transport 

de mercaderies perilloses 

2019 Accident a l’AP-2 de camió que 

transporta mercaderia perillosa, 

amb risc d’afectació a zones 

habitades. 

 

PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

EXERCICI Nº:  

DATA  HORA  

ESCENARI  

 

ZONA INVOLUCRADA 

 

CARACTERÍSTIQUES  

 

VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D’EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT: 

 

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

 

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

 Tècnics municipals 

 Agutzils i brigada d’obres 

 Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil 

 Bombers 

 Servei d’enllumenat, de clavegueram,… del municipi 

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

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

 Carreteres 

 Indústries, comerços… del municipi 

 Particulars 

 Serveis sanitaris 

 Altres que el municipi consideri oportú 

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

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

- Descripció de: 

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

o Els tipus dels danys que s’han produït. 

o Causes que han produït els danys. 

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

per recuperar la normalitat). 

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

 Notificació a les companyies de gas, d’electricitat, de telèfons, de llum, carreteres, 

mitjans de transport de les avaries, talls de subministrament, dels danys que s’han 

produït 

 Acollida de la població 

 Proveïment de recursos a la població 

 Desenrunament i neteja 

 Recerca de mitjans i recursos 

 Control d’aqüífers 
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4. 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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DOCUMENT 2. ANÀLISI DEL RISC 
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2. Document 2. Anàlisi del risc 

 

2.1. Risc territorial 

S’inclou el risc per pandèmies i per onades de calor en el present DUPROCIM.  

RISC TERRITORIAL 

 DESCRIPCIÓ DEL RISC SEGONS PROCICAT 
OBLIGAT/ 

RECOMANAT 

Emergències per 

pandèmies: 

El PROCICAT no considera aquest risc a Salomó. Per tant: 

El risc de pandèmies al municipi de Rodonyà és baix a causa de la baixa 

densitat de població del municipi i la distància força elevada respecte els 

nuclis i àrees més poblades i amb un trànsit més gran de persones de 

Catalunya. 

El municipi 

no té ni 

obligació ni 

recomanació 

Emergències per 

onades de calor 

El PROCICAT no considera aquest risc a Salomó. Per tant: 

Tot i que Rodonyà rarament es veu afectat per onades de calor a causa 

de les condicions climàtiques de la Conca de Barberà, sota influència 

marítima, cal estar alerta quan es donen episodis de més de 5 graus per 

sobre de la mitjana durant 5 o més dies consecutius.  

El municipi 

no té ni 

obligació ni 

recomanació 

 

2.1.1. PERILL PER  PANDÈMIES 

Sector de perill  Característiques  del perill 

Tot el municipi   En  cas de pandèmia, el perill es present en els nuclis habitats del municipi. 

 

2.1.2.  PERILL  PER ONADES DE CALOR 

Sector de perill Característiques del perill 

Tot el municipi   El perill per episodis d’altes temperatures superiors a 5 graus per sobre de la 
mitjana (mitjanes: 23,2ºC al juliol i 23,1ºC a l’agost) durant 5 dies consecutius 
o més, pot afectar tot el municipi. 
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2.2. Riscos especials 

RISCOS ESPECIALS 

 
Descripció i Avaluació del risc al municipi segons Pla Especial 

Generalitat 

OBLIGAT/ 

RECOMANAT 

Risc d'incendi 
forestal (INFOCAT): 

Els criteris de perill segons l’INFOCAT que es compleixen a Rodonyà 
són: 

 Tenir més de del 15% de superfície forestal i més de 100 
hectàrees forestals (Rodonyà té 216 ha forestals). 

 

OBLIGAT per perill 

Risc d'inundacions 
(INUNCAT): 

Els criteris de perill segons l’INUNCAT que es compleixen a Rodonyà 
són: 

 Tenir un nivell de risc per inundacions moderat. 

 Informació històrica rellevant com les inundacions patides 
en temps passats i la classificació assignada al Pla Inuncat 
de l’any 1997, així com experiència adquirida pels tècnics 
del territori. 

 Segons la cartografia del pla INUNCAT, Rodonyà té zones 
potencialment inundables. 

 

RECOMANAT. Perill 
moderat 

Risc per nevades 
(NEUCAT): 

Els criteris de risc del NEUCAT que es compleixen a Rodonyà són: 

 El risc ve donat perquè pot nevar a qualsevol municipi de 
Catalunya, tot i que només es recomana la redacció del pla 
per nevades perquè les zones habitades del municipi estan 
per sota dels 400 metres d’altitud sobre el nivell del mar i 
el nombre d’habitants tampoc supera els 20.000.  

RECOMANAT 

Risc per sismes 
(SISMICAT): 

Els criteris de risc sísmic segons el SISMICAT que es compleixen a 
Rodonyà són: 

 Rodonyà té un risc d’intensitat sísmica VI-VII, amb el qual 
no es supera ni el llindar d’intensitat ni el llindar de dany 
pel qual s’estaria obligat a redactar el PAM per risc sísmic, 
motiu pel qual el municipi es troba exclòs del llistat amb 
obligació i s´inclou en el llistat de municipis recomanats pel 
risc sísmic. 

RECOMANAT 

Risc químic en el 
transport 
(TRANSCAT): 

Els criteris de risc segons el TRANSCAT que es compleixen a Rodonyà 
són: 

 Municipis que dins del seu territori tinguin trams de la 
xarxa viària o ferroviària que els correspongui un nivell de 
perill molt alt. 

 Municipis que es trobin a una distància igual o inferior a 
500 metres d’alguna via de la xarxa viària o ferroviària amb 
un nivell de perill molt alt. 

OBLIGAT. 
Intersecció; 
Municipi creuat 
per l’AP2 (via de 
TMP) 
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2.2.1. PERILL D’INCENDI FORESTAL. INFOCAT 

 

Sector perill d’incendis Codi mapa Característiques  Superfície 

Sector IF-1 Sector IF-1 Sector sudoest. Zona de relleu ondulat però no 
abrupte, dominada per les formacions boscoses de pi 
blanc, alzina i zones arbustives de màquia. 

143 ha 

Sector IF-2 Sector IF-2 Sector centre. Zona de orografia plana dominada 
pels conreus de fruiters de secà, vinyes, zones 
urbanes i industrials. La superfície forestal en 
aquesta àrea és escassa. 

504 ha 

Sector IF-3 Sector IF-3 Sector est. Zona de relleu ondulat però no abrupte, 
dominada per les zones arbustives de màquia, amb 
quelcom de zones boscoses de pineda de pi blanc i 
alzina. També hi ha la urbanització de Pineda de 
Santa Cristina. 

201 ha 

 
 

2.2.2. PERILL D’INUNDACIONS. INUNCAT  

2.2.2.1  Zones inundables  

Riu /Riera/Barranc Codi mapa Sector de perill inundacions període de retorn 500 

Torrent  del Còdol Sector IN-1 Àrea potencialment inundable segons el pla INUNCAT, localitzada al 
llarg del torrent del Còdol, i zona d’influència. 

- Sector IN-2 Àrees sense cursos d’aigua ni permanents ni temporals. 

Torrent l’Escurri Sector IN-3 Àrea potencialment inundable segons el pla INUNCAT, localitzada al 
llarg del torrent l’Escurri, i zona d’influència. 

 
 
2.2.2.2 Punts d’actuació prioritària 

El pla INUNCAT no determina cap punt d’actuació prioritària al municipi. Tanmateix, 
s’estableixen 11 punts on hi ha infraestructures que podrien inundar-se o presentar problemes 
en cas de fortes pluges que s’han classificat com a punts de vigilància prioritària.  
 

Punt d’actuació 
prioritària 

(segons pla INUNCAT) 

Codi mapa Descripció del punt d’actuació prioritària 

- - - 

 
 

Punt de vigilància 
prioritària 

Codi mapa Descripció del punt d’actuació prioritària 

Pas formigonat per 
sota de l’AP-2 del 
torrent del Còdol 

PVP-1 Ubicat al Sector IN-1, es tracta d’un pas construït com a galeria d’obra 
de fàbrica per tal que passi el torrent del Còdol per sota de l’autopista 
AP-2. Pot presentar perill aigües amunt per inundació en cas que s’hi 
produeixi un tap, o aigües avall per avinguda post-taponament. 

Creuament entre la C-
51 i el torrent del 
Còdol 

PVP-2 Pont de la nova carretera C-51, en la zona de la cruïlla amb la carretera 
TV-2444 
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Punt de vigilància 
prioritària 

Codi mapa Descripció del punt d’actuació prioritària 

Gual de la Carretera C-
51z a l’alçada del 
torrent del Còdol 

PVP-3 Ubicat al Sector IN-1, es tracta del gual on ella carretera C-51z és 
creuada pel torrent del Còdol. Pot presentar perill per als vehicles. 

Creuament del Torrent 
de l’Escurri i la C-51 

PVP-4 Pont de la carretera C-51 (abraça tot el ample de la carretera nova i 
vella), entre la TV-2401 i la Masia Ventosa 

Creuament del Torrent 
de l’Escurri i la C-51 

PVP-5 Gual de la carretera C-51 (abraça tot el ample de la carretera nova i 
vella), enfront la Masia Ventosa 

Torrent innominat PVP-6 Gual a l’autopista AP-2, al voltant del Km. 221 

Torrent innominat PVP-7 Pont de la carretera C-51, passada la Masia Ventosa 

Torrent innominat PVP-8 Gual de la carretera vella C-51, al voltant del km. 221 

Gual del Camí de cal 
Pauet a l’alçada del 
torrent del Còdol 

PVP-9 Ubicat al Sector IN-1, es tracta del gual on el Camí del Cal Pauet 
(asfaltat) és creuat pel torrent del Còdol. Pot presentar perill per als 
vehicles. 

Gual del Camí de 
Rodonyà al Molí a 
l’alçada del torrent del 
Còdol 

PVP-10 Ubicat al Sector IN-1, es tracta del gual on el Camí de Rodonyà al Molí 
(asfaltat) és creuat pel torrent del Còdol. Pot presentar perill per als 
vehicles. 

Gual del camí 
Carrerada de 
Vilafranca a Montblanc 
a l’alçada del torrent 
l’Escurri 

PVP-11 Ubicat al Sector IN-3, es tracta del gual on el camí Carrerada de 
Vilafranca a Montblanc (asfaltat) és creuat pel torrent l’Escurri. Pot 
presentar perill per als vehicles. 

 
 
2.2.2.3 Cons de dejecció 

No hi ha cons de dejecció. 

 
 

2.2.3. PERILL DE NEVADES. NEUCAT  

 
El municipi no presenta cap sector per sobre dels 400 metres d´altitud. Aquesta cota només es supera 
puntualment sobre un turó a l´extrem est del terme. 
 

Sector de perill  Zona afectació 

Sector NE-1 Tot el terme municipal. 
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2.2.4. PERILL SÍSMIC. SISMICAT 

 

Intensitat màxima esperada període 

retorn 500 anys 

El municipi presenta una intensitat esperada de VI-VII, per a un 

període de retorn de 500 anys. 

 
 

 

2.2.5. PERILL PER ACCIDENTS EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES. 

TRANSCAT 

 

Via  Nivell de perill  Sector perill municipi a 500m de la via Codi mapa 

AP-2 Molt important (circulació de més de 

380.000 tones/any de mercaderies 

perilloses 

Àrea del municipi situada dins un radi 

d’influència inferior a 500 m a banda i 

banda de la via AP-2 

Sector TR-1 

Resta de 

vies del 

municipi 

Molt baix Àrea del municipi situada fora del radi 

d’influència de 500 m a banda i banda 

de la via AP-2 

Sector TR-2 

 

2.3. Riscos específics 

En el present DUPROCIM s’inclou cap risc específic  
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3. Document 3. Vulnerabilitat municipal 

3.1. Àrees o sectors d’afectació 

3.1.1. RISC TERRITORIAL 

3.1.1.1. Sector afectació per emergències per pandèmies 

Sector  de perill  Zona d’afectació 

Tot el municipi 
Nucli urbà de Rodonyà, urbanització Pineda de Santa Cristina i 
urbanització l’Alzineta 

 

3.1.1.2. Sector afectació per emergències per onades de calor 

Sector de perill Zona d’afectació 

Tot el municipi 
Nucli urbà de Rodonyà, urbanització Pineda de Santa Cristina i 
urbanització l’Alzineta 

 

3.1.2. RISC ESPECIAL 

3.1.2.1. Sector afectació d’incendis forestals. INFOCAT 

Sector de perill Zona afectació 

Sector IF-1 
Zona boscosa i agrícola amb activitats agropecuàries.  

Sector IF-2 Zona urbana de Rodonyà, urbanització l’Alzineta, àrea de servei de 
l’Alt Camp de l’AP-2 així com la pròpia infraestructura viària, barri 
de les Casetes i polígon industrial de Rodonyà que inclou la 
indústria pirotècnica “Pirotècnica Antiga Casa Manuel Estadella”. 
També zones amb activitat agrícola. 

Sector IF-3 Urbanització Pineda de Santa Cristina i disseminat. Zona boscosa i 
també activitats agrícoles. 

 

3.1.2.2.  Sector d’afectació d’inundacions. INUNCAT 

Sector de perill Zona afectació 

Sector IN-1 Urbanització l’Alzineta, un petit tram de l’AP-2 i zona d’activitats 
agropecuàries.  

Sector IN-2 Zona urbana de Rodonyà, àrea de servei de l’Alt Camp de l’AP-2 
així com la pròpia infraestructura viària, barri de les Casetes i 
polígon industrial de Rodonyà, urbanització Pineda de Santa 
Cristina. També zones amb activitat agrícola. 

Sector IN-3 
Zona amb activitat agrícola. 

 

 



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Rodonyà 12/12/17
   

36 

3.1.2.3.  Sector d’afectació de nevades. NEUCAT 

Sector de perill  Zona afectació 

Sector NE-1 Tot el terme municipal. 

 

3.1.2.4.  Sector d’afectació de sismes. SISMICAT 

Sector de perill Zona afectació 

Sector SI-1 Tot el terme municipal. 

 

 

3.1.2.7. Sector d’afectació per accidents en el transport de mercaderies perilloses TRANSCAT 

Via  Sector de perill  Zona afectació 

AP-2 Sector TR-1 500 m a banda i banda de la via AP-2. Afectació a l’àrea de servei de l’Alt 

Camp de l’AP-2 i indústria pirotècnica “Pirotècnica Antiga Casa Manuel 

Estadella”. També zones amb activitat agrícola. 

Resta de vies 

del municipi 

Sector TR-2 Zona urbana de Rodonyà, urbanització l’Alzineta, barri de les Casetes, 

urbanització Pineda de Santa Cristina i el polígon industrial de Rodonyà 

que inclou la indústria pirotècnica “Pirotècnica Antiga Casa Manuel 

Estadella”. També zones amb activitat agrícola. 

 

3.1.3. RISC ESPECÍFIC 

En el present DUPROCIM no s’inclou cap risc específic. 
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3.2. Elements vulnerables 

A la següent llista apareixen els principals elements vulnerables afectats segons l’anàlisi dels 

sectors  d’afectació pel perill. 

3.2.1. RISC TERRITORIAL 

3.2.1.1. Elements vulnerables per emergències per pandèmies 

 
 

Element vulnerable Ocupació 
/població 

UTM X UTM Y Codi 

mapa 

Tel. 
Contacte 

Persona 
contacte 

Urb. Pineda de Santa 
Cristina 

47 
368830 4570960 EV-01 

''''''' ''''''' 

Urb. L'Alzineta 
6 

364884 4571448 EV-02 
''''''' ''''''' 

Disseminat Ctra de la 
Juncosa 

- 
368073 4571692 EV-03 

- - 

Disseminat Mas Mateu 
- 

366411 4572101 EV-04 
- - 

Disseminat Santa Cristina 
- 

369136 4570379 EV-05 
- - 

Barri de les Casetes 
- 

365982 4570613 EV-06 
- - 

AP-2 Àrea de Servei Sud 
150 

367208 4571737 EV-07 
''''''' ''''''' 

AP-2 Àrea de Servei Nord 
150 

367065 4571909 EV-08 
''''''' ''''''' 

Llar d'Infants municipal de 
Rodonyà 

- 
366328 4571077 EV-11 

''''''' ''''''' 

CEIP Les Comes 
- 

366299 4571070 EV-14 
''''''' ''''''' 

Centre Hípic Rodonyà 
- 

365613 4571111 EV-15 
''''''' ''''''' 

Consultori mèdic - Serveis 
Socials 

- 
365828 4571317 EV-16 

''''''' ''''''' 

Mas de Rosset 
2 

366180 4571173 EV-17 
- - 

Mas Cabellut 
0 

368959 4570252 
EV-18 (E-
11) 

- - 

Mas Ventosa 
2 

367428 4571370 
EV-19 (E-
12) 

- - 

Mas de Ravell 
2 

366227 4571212 
EV-20 (E-
13) 

''''''' ''''''' 

Mas Batalla 
0 

367625 4570594 
EV-21 
(M-01) 

- - 

Mas Ferrerons 
0 

367381 4570725 
EV-22 
(M-02) 

- - 

Mas Bustems 
0 

367734 4570901 
EV-23 
(M-03) 

- - 

Mas de Genites 
- 

366388 4571474 
EV-24 
(M-04) 

- - 

Mas de Toni Coll 
0 

366579 4570993 
EV-25 
(M-05) 

- - 

Mas de MagÍ 
0 

365439 4570969 
EV-26 
(M-06) 

- - 
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Element vulnerable Ocupació 
/població 

UTM X UTM Y Codi 

mapa 

Tel. 
Contacte 

Persona 
contacte 

Local Social 
- 

365779 4571167 EV-27 ''''''' '''''''    
'''''''     
''''''' 

Ajuntament-Castell 
- 

365913 4571054 EV-28 ''''''' '''''''    
'''''''     
''''''' 

 
 
 
 
 

3.2.1.2. Elements vulnerables per emergències per onades de calor 

 

Element vulnerable Ocupació 
/població 

UTM X UTM Y Codi 

mapa 

Tel. 
Contacte 

Persona 
contacte 

Urb. Pineda de Santa 
Cristina 

47 
368830 4570960 EV-01 

''''''' ''''''' 

Urb. L'Alzineta 
6 

364884 4571448 EV-02 
''''''' ''''''' 

Disseminat Ctra de la 
Juncosa 

- 
368073 4571692 EV-03 

- - 

Disseminat Mas Mateu 
- 

366411 4572101 EV-04 
- - 

Disseminat Santa Cristina 
- 

369136 4570379 EV-05 
- - 

Barri de les Casetes 
- 

365982 4570613 EV-06 
- - 

AP-2 Àrea de Servei Sud 
150 

367208 4571737 EV-07 
''''''' ''''''' 

AP-2 Àrea de Servei Nord 
150 

367065 4571909 EV-08 
''''''' ''''''' 

Llar d'Infants municipal de 
Rodonyà 

- 
366328 4571077 EV-11 

''''''' ''''''' 

CEIP Les Comes 
- 

366299 4571070 EV-14 
''''''' ''''''' 

Centre Hípic Rodonyà 
- 

365613 4571111 EV-15 
''''''' ''''''' 

Consultori mèdic - Serveis 
Socials 

- 
365828 4571317 EV-16 

''''''' ''''''' 

Mas de Rosset 
2 

366180 4571173 EV-17 
- - 

Mas Cabellut 
0 

368959 4570252 
EV-18 (E-
11) 

- - 

Mas Ventosa 
2 

367428 4571370 
EV-19 (E-
12) 

- - 

Mas de Ravell 
2 

366227 4571212 
EV-20 (E-
13) 

''''''' ''''''' 

Mas Batalla 
0 

367625 4570594 
EV-21 
(M-01) 

- - 

Mas Ferrerons 
0 

367381 4570725 
EV-22 
(M-02) 

- - 

Mas Bustems 
0 

367734 4570901 
EV-23 
(M-03) 

- - 
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Element vulnerable Ocupació 
/població 

UTM X UTM Y Codi 

mapa 

Tel. 
Contacte 

Persona 
contacte 

Mas de Genites 
- 

366388 4571474 
EV-24 
(M-04) 

- - 

Mas de Toni Coll 
0 

366579 4570993 
EV-25 
(M-05) 

- - 

Mas de MagÍ 
0 

365439 4570969 
EV-26 
(M-06) 

- - 

Local Social 
- 

365779 4571167 EV-27 ''''''' '''''''    
'''''''     
''''''' 

Ajuntament-Castell 
- 

365913 4571054 EV-28 ''''''' '''''''    
'''''''     
''''''' 

 

3.2.2. RISC ESPECIAL 

 

3.2.2.1. Elements vulnerables per incendis forestals. INFOCAT 

Element vulnerable Ocupació 
/població 

UTM X UTM Y Codi 

mapa
5
 

Tel. 
Contacte 

Persona 
contacte 

Urb. Pineda de Santa 
Cristina 

47 
368830 4570960 EV-01 

''''''' ''''''' 

Urb. L'Alzineta 
6 

364884 4571448 EV-02 
''''''' ''''''' 

Disseminat Ctra. de la 
Juncosa 

- 
368073 4571692 EV-03 

- - 

Disseminat Mas Mateu 
- 

366411 4572101 EV-04 
- - 

Disseminat Santa Cristina 
- 

369136 4570379 EV-05 
- - 

Pirotècnia Antigua Casa 
Manuel Estalella 

- 
366206 4571935 EV-09 

''''''' ''''''' 

Granja de pollastres 
<5 

364727 4570879 EV-13 
''''''' ''''''' 

Mas Cabellut 
0 

368959 4570252 
EV-18 (E-
11) 

- - 

Mas Batalla 
0 

367625 4570594 
EV-21 (M-
01) 

- - 

Mas Bustems 
0 

367734 4570901 
EV-23 (M-
03) 

- - 

Mas de Genites 
- 

366388 4571474 
EV-24 (M-
04) 

- - 

Mas de MagÍ 
0 

365439 4570969 
EV-26 (M-
06) 

- - 

 

  

                                                           
5
 El codi entre parèntesis és el codi de la masia en el POUM 
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3.2.2.2. Elements vulnerables per inundacions. INUNCAT   

Element vulnerable Ocupació 
/població 

UTM X UTM Y Codi 

mapa 

Tel. 
Contacte 

Persona 
contacte 

AP-2 Àrea de Servei Sud 
150 

367208 4571737 EV-07 
''''''' ''''''' 

AP-2 Àrea de Servei Nord 
150 

367065 4571909 EV-08 
''''''' ''''''' 

Mas Ventosa 
2 

367428 4571370 
EV-19 (E-
12) 

- - 

 

3.2.2.3. Elements vulnerables per nevades. NEUCAT 

Element vulnerable Ocupació 
/població 

UTM X UTM Y Codi 

mapa 

Tel. 
Contacte 

Persona 
contacte 

Urb. Pineda de Santa 
Cristina 

47 
368830 4570960 EV-01 

''''''' ''''''' 

Urb. L'Alzineta 
6 

364884 4571448 EV-02 
''''''' ''''''' 

Disseminat Ctra de la 
Juncosa 

- 
368073 4571692 EV-03 

- - 

Disseminat Mas Mateu 
- 

366411 4572101 EV-04 
- - 

Disseminat Santa Cristina 
- 

369136 4570379 EV-05 
- - 

Barri de les Casetes 
- 

365982 4570613 EV-06 
- - 

AP-2 Àrea de Servei Sud 
150 

367208 4571737 EV-07 
''''''' ''''''' 

AP-2 Àrea de Servei Nord 
150 

367065 4571909 EV-08 
''''''' ''''''' 

Pirotècnia Antigua Casa 
Manuel Estalella 

- 
366206 4571935 EV-09 

''''''' ''''''' 

Fàbrica de tubs Futura 
Systems, SL 

- 
365587 4571530 EV-10 

''''''' ''''''' 

Llar d'Infants municipal de 
Rodonyà 

- 
366328 4571077 EV-11 

''''''' ''''''' 

Granja de porcs de Mas 
Ferrerons 

<5 
367325 4570741 EV-12 

''''''' ''''''' 

Granja de pollastres 
<5 

364727 4570879 EV-13 
''''''' ''''''' 

CEIP Les Comes 
- 

366299 4571070 EV-14 
''''''' ''''''' 

Centre Hípic Rodonyà 
- 

365613 4571111 EV-15 
''''''' ''''''' 

Consultori mèdic - Serveis 
Socials 

- 
365828 4571317 EV-16 

''''''' ''''''' 

Mas de Rosset 
2 

366180 4571173 EV-17 
- - 

Mas Cabellut 
0 

368959 4570252 
EV-18 (E-
11) 

- - 

Mas Ventosa 
2 

367428 4571370 
EV-19 (E-
12) 

- - 

Mas de Ravell 
2 

366227 4571212 
EV-20 (E-
13) 

''''''' ''''''' 

Mas Batalla 
0 

367625 4570594 EV-21 
- - 
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Element vulnerable Ocupació 
/població 

UTM X UTM Y Codi 

mapa 

Tel. 
Contacte 

Persona 
contacte 

(M-01) 

Mas Ferrerons 
0 

367381 4570725 
EV-22 
(M-02) 

- - 

Mas Bustems 
0 

367734 4570901 
EV-23 
(M-03) 

- - 

Mas de Genites 
- 

366388 4571474 
EV-24 
(M-04) 

- - 

Mas de Toni Coll 
0 

366579 4570993 
EV-25 
(M-05) 

- - 

Mas de MagÍ 
0 

365439 4570969 
EV-26 
(M-06) 

- - 

 

 

3.2.2.4. Elements vulnerables per simes. SISMICAT 

Element vulnerable Ocupació 
/població 

UTM X UTM Y Codi 

mapa 

Tel. 
Contacte 

Persona 
contacte 

Urb. Pineda de Santa 
Cristina 

47 
368830 4570960 EV-01 

''''''' ''''''' 

Urb. L'Alzineta 
6 

364884 4571448 EV-02 
''''''' ''''''' 

Disseminat Ctra de la 
Juncosa 

- 
368073 4571692 EV-03 

- - 

Disseminat Mas Mateu 
- 

366411 4572101 EV-04 
- - 

Disseminat Santa Cristina 
- 

369136 4570379 EV-05 
- - 

Barri de les Casetes 
- 

365982 4570613 EV-06 
- - 

AP-2 Àrea de Servei Sud 
150 

367208 4571737 EV-07 
''''''' ''''''' 

AP-2 Àrea de Servei Nord 
150 

367065 4571909 EV-08 
''''''' ''''''' 

Pirotècnia Antigua Casa 
Manuel Estalella 

- 
366206 4571935 EV-09 

''''''' ''''''' 

Fàbrica de tubs Futura 
Systems, SL 

- 
365587 4571530 EV-10 

''''''' ''''''' 

Llar d'Infants municipal de 
Rodonyà 

- 
366328 4571077 EV-11 

''''''' ''''''' 

Granja de porcs de Mas 
Ferrerons 

<5 
367325 4570741 EV-12 

''''''' ''''''' 

Granja de pollastres 
<5 

364727 4570879 EV-13 
''''''' ''''''' 

CEIP Les Comes 
- 

366299 4571070 EV-14 
''''''' ''''''' 

Centre Hípic Rodonyà 
- 

365613 4571111 EV-15 
''''''' ''''''' 

Consultori mèdic - Serveis 
Socials 

- 
365828 4571317 EV-16 

''''''' ''''''' 

Mas de Rosset 
2 

366180 4571173 EV-17 
- - 

Mas Cabellut 
0 

368959 4570252 
EV-18 (E-
11) 

- - 
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Element vulnerable Ocupació 
/població 

UTM X UTM Y Codi 

mapa 

Tel. 
Contacte 

Persona 
contacte 

Mas Ventosa 
2 

367428 4571370 
EV-19 (E-
12) 

- - 

Mas de Ravell 
2 

366227 4571212 
EV-20 (E-
13) 

''''''' ''''''' 

Mas Batalla 
0 

367625 4570594 
EV-21 
(M-01) 

- - 

Mas Ferrerons 
0 

367381 4570725 
EV-22 
(M-02) 

- - 

Mas Bustems 
0 

367734 4570901 
EV-23 
(M-03) 

- - 

Mas de Genites 
- 

366388 4571474 
EV-24 
(M-04) 

- - 

Mas de Toni Coll 
0 

366579 4570993 
EV-25 
(M-05) 

- - 

Mas de MagÍ 
0 

365439 4570969 
EV-26 
(M-06) 

- - 

Local Social 
- 

365779 4571167 EV-27 ''''''' '''''''    
'''''''     
''''''' 

Ajuntament-Castell 
- 

365913 4571054 EV-28 ''''''' '''''''    
'''''''     
''''''' 

Cooperativa 
- 

365843 4571270 EV-29 ''''''' '''''''    
'''''''     
''''''' 

Església de Sant Joan 
- 

365947 4571011 EV-31 ''''''' '''''''    
'''''''     
''''''' 

 

 

3.2.2.5. Elements vulnerables per accidents en el transport de mercaderies perilloses. 

TRANSCAT 

Element vulnerable Ocupaci
ó 

/poblaci
ó 

UTM X UTM Y Codi 

mapa 

Tel. 
Contacte 

Persona 
contacte 

Disseminat Ctra de la 
Juncosa 

- 
368073 4571692 EV-03 

- - 

Disseminat Mas Mateu 
- 

366411 4572101 EV-04 
- - 

AP-2 Àrea de Servei Sud 
150 

367208 4571737 EV-07 
''''''' ''''''' 

AP-2 Àrea de Servei Nord 
150 

367065 4571909 EV-08 
''''''' ''''''' 

Pirotècnia Antigua Casa 
Manuel Estalella 

- 
366206 4571935 EV-09 

''''''' ''''''' 

Mas Ventosa 
2 

367428 4571370 
EV-19 (E-
12) 

- - 

Mas de Genites 
- 

366388 4571474 
EV-24 
(M-04) 

- - 
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3.2.3. RISC ESPECÍFIC  

En el present DUPROCIM no s´inclou cap risc específic. 

 

3.2.4.  FITXES DELS HABITATGES AÏLLATS 

Veure l´Annex 8.2 Fitxes dels habitatges aïllats. 

 

3.2.5. URBANITZACIONS, NUCLIS I AGREGATS DE POBLACIÓ 

 

NOM URBANITZACIÓ PINEDA DE SANTA CRISTINA 

Descripció dels accessos Des de la carretera C-51z, pk 18,9 

Amplada vial: 8m Tipus ferm: Asfaltat Pendent màxim: 8% 

Vials  interns Cul-de-sacs: Sí 

Amplada: 5m Tipus ferm Tot-ú Pendent màxim 10% 

Franja de protecció 25 m Sí                 Parcial                 No   

Manteniment franja i zones verdes Bo                 Mitjà                 Dolent   

Existència 

cases de fusta 
Estat de les 

parcel·les 

% parcel·les que compleixen condicions de protecció: 25 

% parcel·les que NO compleixen condicions de protecció: 75 

 

Sí     No   

Nombre d'habitatges: 25 Nombre d'habitants: 47 

Xarxa d'hidrants Sí        No   

Punt de reunió Incendi forestal: Entrada principal des de la ctra. C-51z, després del pont sobre la 

C-51 
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NOM URBANITZACIÓ L’ALZINETA 

Descripció dels accessos Principal: Des de la carretera C-51z, pk 23,3 

Secundari: Directament des de Rodonyà pel camí de Cal Pauet 

Amplada vial: 8m Tipus ferm: Asfaltat Pendent màxim: 5% 

Vials  interns Cul-de-sacs: No 

Amplada: 5m Tipus ferm Tot-ú Pendent màxim 5% 

Franja de protecció 25 m Sí                 Parcial                 No   

Manteniment franja i zones verdes Bo                 Mitjà                 Dolent   

Existència 

cases de fusta 
Estat de les 

parcel·les 

% parcel·les que compleixen condicions de protecció: 85 

% parcel·les que NO compleixen condicions de protecció: 15 

 

Sí     No   

Nombre d'habitatges: 28 Nombre d'habitants: 6 

Xarxa d'hidrants Sí        No   

Punt de reunió Incendi forestal: Cruïlla C. Gessamí i C. de la Begònia 
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4. Document 4. Procediments operatius per risc 

4.1. Procediment operatiu 

4.1.1. CRITERIS D’ACTIVACIÓ. NIVELLS 

 

» PRE-ALERTA: 

La pre-alerta es produeix, en general quan: 

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

mig termini.  

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

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

produir inundacions). 

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

» ALERTA: 

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

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

afectació a la zona on es troba el municipi. 

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

important a la població a curt termini. 

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

persones, béns i vies de comunicació. 

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

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

» EMERGÈNCIA: 

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

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

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

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

al municipi o danys a la població. 

Al document 6 es detallen criteris concrets per riscos concrets. 
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4.1.2. TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES A CADASCUN DELS NIVELLS 

 

Procediments generals 

Actuacions generals 

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

 Vigilar, coaccionar i denunciar si és oportú aquelles actuacions i negligències que poden ser 

motiu de produir una emergència. 

 Accions pedagògiques a la població per tal que prenguin consciència i adoptin les mesures 

preventives per tal que en cas d’emergència l’autoprotecció sigui el més efectiva possible. 

 Informar-se de l’estat dels elements vulnerables i altres elements que podrien veure’s 

afectats pel risc (ocupació, vulnerabilitat de les persones,...). 

 Prendre totes aquelles mesures que en proporció al la situació de risc, permetin minorar les 

possibilitats que es pugui produir una emergència.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

Per a emergències on sigui possible una previsió, abans d’activar el Pla d’actuació municipal en 

alerta o en emergència, el municipi pot començar a fer tota una sèrie d’actuacions preventives 

per minimitzar les possibles conseqüències dels fenòmens previstos. Davant d’un avís 

preventiu de pre-alerta, s’han de fer les actuacions següents: 

 Un seguiment de la situació (en funció al tipus d’emergència i a la probabilitat de la 

materialització del fenomen, aquest seguiment pot ser de tipus “intern” i per tant no 

sempre es contempla la informació a la població).  

 Els grups actuants i entitats afectades procediran a fer les actuacions previstes en els seus 

plans d’actuació, entre d’altres: vigilància i control de zones de risc, mesures per la reducció 

del risc, preparació per a una possible evolució de l’emergència a llindars superiors (alerta o 

emergència).  

 Una transmissió de la informació sobre qualsevol anomalia detectada que pugui ser 

significativa. Concretament, s’informa als membres del Comitè Municipal d’Emergència,  als 

centres de coordinació i als grups locals actuants, si s’escau, d’acord amb els procediments 

establerts.  

 Una possible convocatòria del consell assessor municipal, si es considera necessari.  

 Comunicar al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) (Tel. 977 29 76 00 / 

977 29 76 00) que el Pla de Protecció Civil municipal es troba en situació de pre-alerta. 

 Davant de la previsió del risc, el Centre Receptor d’Alarmes trametrà els corresponents 

avisos preventius segons els procediments establerts. 
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Procediments d’activació. interfase amb plans superiors 

» Detecció i notificació d'emergència: 

Els avisos d’emergència associats a un pla especial de la Generalitat que rebi l'Ajuntament han 

de comunicar-se immediatament a: 

 Telèfon únic d’emergències de Catalunya (112) 

 Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) (Tel.977 29 76 00 ) 

» Procediments d’activació 

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

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

referència com el mapa de risc. El CRA s’encarrega de comunicar-ho a l’alcalde. 

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

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

indicació del director del Pla Especial de la Generalitat. 

La interfase entre el Pla de protecció civil municipal i el Pla Especial de la Generalitat queda 

definida a partir de: 

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

informant que el Pla Especial de la Generalitat es troba activat. 

La dependència de les funcions del responsable de l’emergència i del Comitè de Direcció tal 

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

Coordinació amb el director del Pla Especial de la Generalitat. 

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

la Generalitat, fet que implica la integració dels grups d’actuació locals en els grups actuants 

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

La fase d’activació del Pla depèn de la corresponent fase del Pla Especial de la Generalitat i de 

la ubicació l’emergència respecte el municipi i l’impacte que la situació hi pugui tenir. 

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

 La constitució del Comitè d’Emergències. 

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

 La constitució dels grups actuants locals. 

 La constitució del CECOPAL. 
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 La informació a la població sobre l’activació del Pla de protecció civil municipal i de les 

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

Generalitat. 

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

 La mobilització de mitjans i recursos assignats al Pla. 

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

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

director del Pla de protecció civil municipal ha de mantenir contacte permanent amb el 

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

corresponents. 

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

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

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

Local d’Intervenció. 

 Activació en emergència: suposa la convocatòria del Consell Assessor de 

l’Emergència al CECOPAL i la mobilització dels grups actuants establerts en el Pla. 

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

tipus de risc:  

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL  

RISC BÀSIC / TERRITORIAL 

FASE  TASQUES  

PREALERTA 

 Seguiment de la situació: 

 Comunicats del CECAT 

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

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

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

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

ALERTA  

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

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

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

SEM). 

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

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

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

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

amb el CECAT. 

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

 EV-01-Urb. Pineda de Santa Cristina (UTM: 368830, 4570960) 

 EV-02-Urb. L'Alzineta (UTM: 364884, 4571448) 

 EV-03-Disseminat Ctra de la Juncosa (UTM: 368073, 4571692) 

 EV-04-Disseminat Mas Mateu (UTM: 366411, 4572101) 

 EV-05-Disseminat Santa Cristina (UTM: 369136, 4570379) 

 EV-06-Barri de les Casetes (UTM: 365982, 4570613) 

 EV-07-AP-2 Àrea de Servei Sud (UTM: 367208, 4571737) 

 EV-08-AP-2 Àrea de Servei Nord (UTM: 367065, 4571909) 

 EV-11-Llar d'Infants municipal de Rodonyà (UTM: 366328, 4571077) 

 EV-14-CEIP Les Comes (UTM: 366299, 4571070) 

 EV-15-Centre Hípic Rodonyà (UTM: 365613, 4571111) 

 EV-16-Consultori mèdic - Serveis Socials (UTM: 365828, 4571317) 

 EV-17-Mas de Rosset (UTM: 366180, 4571173) 

 EV-18 (E-11)-Mas Cabellut (UTM: 368959, 4570252) 

 EV-19 (E-12)-Mas Ventosa (UTM: 367428, 4571370) 

 EV-20 (E-13)-Mas de Ravell (UTM: 366227, 4571212) 

 EV-21 (M-01)-Mas Batalla (UTM: 367625, 4570594) 

 EV-22 (M-02)-Mas Ferrerons (UTM: 367381, 4570725) 

 EV-23 (M-03)-Mas Bustems (UTM: 367734, 4570901) 

 EV-24 (M-04)-Mas de Genites (UTM: 366388, 4571474) 

 EV-25 (M-05)-Mas de Toni Coll (UTM: 366579, 4570993) 

 EV-26 (M-06)-Mas de MagÍ (UTM: 365439, 4570969) 

 EV-27-Local Social (UTM: 365779, 4571167) 

 EV-28-Ajuntament-Castell (UTM: 365913, 4571054) 

 Si s’escau, controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència 

(aquesta acció només pot ser informativa perquè el municipi no disposa de 

cap cos especialitzat per realitzar aquestes tasques). 

 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. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC D’INCENDIS FORESTALS 

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/cit/AppJava/views/incidents.xhtml 

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

 Vigilància de les següents zones d’especial risc: 

 Sector IF-3; Urbanització Santa Cristina i disseminat. 

 Sector IF-1; Activitats agrícoles. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 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. 

 Informar a la població de les vies i camins on es controla el trànsit i dels 

accessos tallats per no accedir a les zones afectades per l’incendi forestal. El 

control del trànsit i dels accessos a les zones afectades correspon al Grup 

d’Ordre de l’INFOCAT, doncs Rodonyà no diposa d’agents d’ordre. 

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

estableixi bombers i demanar si tenen necessitats especials. 

 EV-01-Urb. Pineda de Santa Cristina (UTM: 368830, 4570960) 

 EV-02-Urb. L'Alzineta (UTM: 364884, 4571448) 

 EV-03-Disseminat Ctra de la Juncosa (UTM: 368073, 4571692) 

 EV-04-Disseminat Mas Mateu (UTM: 366411, 4572101) 

 EV-05-Disseminat Santa Cristina (UTM: 369136, 4570379) 

 EV-09-Pirotècnia Antigua Casa Manuel Estalella (UTM: 366206, 4571935) 

 EV-13-Granja de pollastres (UTM: 364727, 4570879) 

 EV-18 (E-11)-Mas Cabellut (UTM: 368959, 4570252) 

 EV-21 (M-01)-Mas Batalla (UTM: 367625, 4570594) 
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 EV-23 (M-03)-Mas Bustems (UTM: 367734, 4570901) 

 EV-24 (M-04)-Mas de Genites (UTM: 366388, 4571474) 

 EV-26 (M-06)-Mas de MagÍ (UTM: 365439, 4570969) 

 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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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC D’INUNDACIONS 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

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

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

http://195.55.247.237/saihebro/ 

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

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

 Vigilància de les següents zones d’especial risc (PVP-punts d’especial 

vigilància, veure punt 2.2.2.2): 

 PVP-1: Pas formigonat per sota de l’AP-2 del torrent del Còdol 

(UTM:365672, 4572214) 

 PVP-2: Creuament entre la C-51 i el torrent del Còdol (UTM:365494, 

4571942) 

 PVP-3: Gual de la Carretera C-51z a l’alçada del torrent del Còdol 

(UTM:365408, 4571837) 

 PVP-4: Creuament del Torrent de l’Escurri i la C-51 (UTM:367608, 

4571368) 

 PVP-5: Creuament del Torrent de l’Escurri i la C-51 (UTM:367525, 

4571366) 

 PVP-6: Torrent innominat (UTM:366727, 4571941) 

 PVP-7: Torrent innominat (UTM:367033, 4571363) 

 PVP-8: Torrent innominat (UTM:366547, 4571320) 

 PVP-9: Gual del Camí de cal Pauet a l’alçada del torrent del Còdol 

(UTM:365005, 4571374) 

 PVP-10: Gual del Camí de Rodonyà al Molí a l’alçada del torrent del 

Còdol (UTM:364617, 4570732) 

 PVP-11: Gual del camí Carrerada de Vilafranca a Montblanc a l’alçada del 

torrent l’Escurri (UTM:366767, 4570518) 

 Les següents actuacions concretes en els següents punts d’actuació 

prioritària: a Rodonyà el pla INUNCAT no estableix punts d’actuació 

prioritària. 

 Les següents actuacions concretes en els següents punts conflictius: 

 Senyalitzar/tallar si es considera oportú els punts inundables classificats 

com a PVP (punts de vigilància prioritària). 

 Avisar aquelles persones que facin activitats a la llera dels rius, torrents i 

zones inundables 

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: a Rodonyà el pla INUNCAT no estableix punts d’actuació 

prioritària. 
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 Les següents actuacions concretes en els següents punts conflictius: Vigilar, 

senyalitzar i tallar els punts inundables classificats com a PVP (punts de 

vigilància prioritària). Alhora, cal fer un avís a la població en general 

informant-los dels punts de risc. 

 PVP-1: Pas formigonat per sota de l’AP-2 del torrent del Còdol 

(UTM:365672, 4572214) 

 PVP-2: Creuament entre la C-51 i el torrent del Còdol (UTM:365494, 

4571942) 

 PVP-3: Gual de la Carretera C-51z a l’alçada del torrent del Còdol 

(UTM:365408, 4571837) 

 PVP-4: Creuament del Torrent de l’Escurri i la C-51 (UTM:367608, 

4571368) 

 PVP-5: Creuament del Torrent de l’Escurri i la C-51 (UTM:367525, 

4571366) 

 PVP-6: Torrent innominat (UTM:366727, 4571941) 

 PVP-7: Torrent innominat (UTM:367033, 4571363) 

 PVP-8: Torrent innominat (UTM:366547, 4571320) 

 PVP-9: Gual del Camí de cal Pauet a l’alçada del torrent del Còdol 

(UTM:365005, 4571374) 

 PVP-10: Gual del Camí de Rodonyà al Molí a l’alçada del torrent del 

Còdol (UTM:364617, 4570732) 

 PVP-11: Gual del camí Carrerada de Vilafranca a Montblanc a l’alçada del 

torrent l’Escurri (UTM:366767, 4570518) 

 Posar-se en contacte amb el responsable del PAU de l’AP-2/àrea de 

servei per notificar-los la situació de risc/emergència i informar-se de la 

seva situació i en cas que tinguin dificultats, oferir-los l’ajuda que sigui 

possible.   

 Senyalitzar/tallar les següents vies de la xarxa viària: 

 En relació amb el punt anterior, senyalitzar els camins municipals que 

tenen Punts de Vigilància Prioritàrira (PVP). 

 Informar a la població de les vies i camins on es controla el trànsit i dels 

accessos tallats per no accedir a les zones afectades per l’emergència. El 

control del trànsit i dels accessos a les zones afectades correspon al Grup 

d’Ordre de l’INUNCAT, doncs Rodonyà no disposa d’agents d’ordre. 

 Tancar els següents espais públics: 

 No hi ha espais públics a Rodonyà que s’hagin de tancar per risc 

d’inundacions. 

 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 als rius i torrents i controlar 

l’accés a aquests espais. 

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

 EV-07-AP-2 Àrea de Servei Sud (UTM: 367208, 4571737) 

 EV-08-AP-2 Àrea de Servei Nord (UTM: 367065, 4571909) 

 EV-19 (E-12)-Mas Ventosa (UTM: 367428, 4571370) 

 Ajudar i retirar dels espais que poden ser inundables mobiliari urbà, vehicles 

particulars, contenidors d’escombraries i tot allò susceptible de ser 

arrossegat per l’aigua. 

 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. 
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 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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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/cit/AppJava/views/incidents.xhtml 

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

 Fer seguiment de la situació nivometeorològica als punts següents: 

 Plaça del Castell: Fer el seguiment de l’evolució del gruix de neu. 

 Comprovar la disponibilitat de fundents al magatzem municipal. En cas de 
manca realitzar l’abastament. 

 Magatzem municipal del carrer Àngel Guimerà, 33 

 Comprar més fundents, si és necessari, a: 

 Salinera de Cardona ''''''' '''''''' ''''''' 

 Ercros - Cardona '''''''' '''''''' ''''''' 

 Iberpotash - Sallent ''''''' ''''''' ''''''' 

 Iberpotash - Súria ''''''' ''''''' '''''''' 

 Distribuir fundents als següent punts i rutes: 

 Punts de distribució de fundents: 

 Diputació de Tarragona, Serveis d'Assistència al Territori - 
Carreteres. 

 Salinera de Cadona '''''''' '''''''' ''''''' 

 Ercros - Cardona ''''''' ''''''' '''''''' 

 Iberpotash - Sallent '''''''' '''''''' ''''''' 

 Iberpotash - Súria '''''''' '''''''' ''''''' 

 Rutes de distribució de fundents: 

 Només s’estableixen rutes de distribució de fundents 

 Posar fundents a disposició de la població en els següents punts (big-bags o 
petits munts): 

 Cruïlla c. Àngel Guimerà/c. del Coll de les Eres 

 Carrer Diputació, davant la Cooperativa Agrícola 

 Plaça Major 

 Senyalitzar els següents punts conflictius per risc de glaçades: 

 No hi ha punts a senyalitzar. 

 Habilitar zones d’aparcaments de vehicles a: 

 Aparcament de la Fonda Mas Pagès (rotonda C-51z/c. de les Oliveres) 

 Aparcament del Restaurant Rodonyà (c. de la Ciutat de Valls) 

 Revisar l’estat del material disponible, com maquinària, grups electrògens, 
combustible,... 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el PAM per nevades i comunicar-ho al CECAT. 

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

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

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

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels gruixos 
de neu i mantenir comunicació amb el CECAT '''''''' ''''''' ''''' ''''' ''''' '' ''''''' ''''' 
''''' ''''''. 
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 Neteja dels següents punts i rutes: 

 Punts a netejar la neu: 

 Accés a l’escola, a la llar d’infants, a l’ajuntament i al consultori mèdic. 

 Rutes de neteja: 

 Prioritat 1: 

 Ruta 1.1 Principals carrers vertebradors del nucli urbà de Rodonyà 

 Prioritat 2: 

 Ruta 2.1 Resta de carrers del nucli urbà de Rodonyà 

 Ruta 2.2 Carrers interns de la urbanització Pineda de Santa Cristina 

 Ruta 2.3 Camí de Cal Pauet i carrers de la urbanització L’Alzineta 

 Rodonyà no pateix nevades de forma reiterada i no té organitzat ni 
contractat de forma prèvia la neteja dels vials. En el cas de produir-se una 
emergència, la neteja dels carrers i vials s’organitzarà d’acord al següent 
ordre de prioritat segons disponibilitat: 

 Brigada d’obres i maquinària de l’Ajuntament 

 Maquinària agrícola del municipi 

 Maquinària de les empreses del municipi 

 Manualment amb pales, per crida als veïns 

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

 No es predetermina cap punt a tallar dins la xarxa municipal 

 Cal vigilar, senyalitzar o tallar l’accés a les zones amb plaques de gel o 
neu. 

 Tancar els següents espais públics: 

 No es preveu tancar cap espai públic. 

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

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

 EV-01-Urb. Pineda de Santa Cristina (UTM: 368830, 4570960) 

 EV-02-Urb. L'Alzineta (UTM: 364884, 4571448) 

 EV-03-Disseminat Ctra de la Juncosa (UTM: 368073, 4571692) 

 EV-04-Disseminat Mas Mateu (UTM: 366411, 4572101) 

 EV-05-Disseminat Santa Cristina (UTM: 369136, 4570379) 

 EV-06-Barri de les Casetes (UTM: 365982, 4570613) 

 EV-07-AP-2 Àrea de Servei Sud (UTM: 367208, 4571737) 

 EV-08-AP-2 Àrea de Servei Nord (UTM: 367065, 4571909) 

 EV-09-Pirotècnia Antigua Casa Manuel Estalella (UTM: 366206, 

4571935) 

 EV-10-Fàbrica de tubs Futura Systems, SL (UTM: 365587, 4571530) 

 EV-11-Llar d'Infants municipal de Rodonyà (UTM: 366328, 4571077) 

 EV-12-Granja de porcs de Mas Ferrerons (UTM: 367325, 4570741) 

 EV-13-Granja de pollastres (UTM: 364727, 4570879) 

 EV-14-CEIP Les Comes (UTM: 366299, 4571070) 

 EV-15-Centre Hípic Rodonyà (UTM: 365613, 4571111) 

 EV-16-Consultori mèdic - Serveis Socials (UTM: 365828, 4571317) 

 EV-17-Mas de Rosset (UTM: 366180, 4571173) 
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 EV-18 (E-11)-Mas Cabellut (UTM: 368959, 4570252) 

 EV-19 (E-12)-Mas Ventosa (UTM: 367428, 4571370) 

 EV-20 (E-13)-Mas de Ravell (UTM: 366227, 4571212) 

 EV-21 (M-01)-Mas Batalla (UTM: 367625, 4570594) 

 EV-22 (M-02)-Mas Ferrerons (UTM: 367381, 4570725) 

 EV-23 (M-03)-Mas Bustems (UTM: 367734, 4570901) 

 EV-24 (M-04)-Mas de Genites (UTM: 366388, 4571474) 

 EV-25 (M-05)-Mas de Toni Coll (UTM: 366579, 4570993) 

 EV-26 (M-06)-Mas de MagÍ (UTM: 365439, 4570969) 

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

terrats. 

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

si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT 
'''''''' ''''''' ''''' ''''' ''''' '' ''''''' ''''' '''''' ''''''  i als integrants del Comitè 
d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC SÍSMIC 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: 
http://www.igc.cat/web/ca/terratremols.php 

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

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

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el PAM per emergències sísmiques i comunicar-ho al CECAT ''''''''' ''''''' 
''''' '''''' ''''' '' ''''''' ''''' ''''' '''''''. 

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

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

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

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

 Informar a la població de les vies i camins on es controla el trànsit i dels 

accessos tallats per no accedir a les zones afectades per l’emergència. El 

control del trànsit i dels accessos a les zones afectades correspon al Grup 

d’Ordre del SISMICAT, doncs Rodonyà no diposa d’agents d’ordre. 

 Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles 

danys: 

 Equipaments públics: veure llistat d’elements vulnerables 

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

 Edificis més antics: veure llistat d’elements vulnerables 

 Edificis singulars: veure llistat d’elements vulnerables 

 Habitatges i masos aïllats on hi podria haver persones: veure llistat 

d’elements vulnerables 

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 
Llistat d’elements vulnerables per risc sísmic i que alhora són també 
susceptibles de ser inspeccionats si sofreixen danys: 

 EV-01-Urb. Pineda de Santa Cristina (UTM: 368830, 4570960) 

 EV-02-Urb. L'Alzineta (UTM: 364884, 4571448) 

 EV-03-Disseminat Ctra de la Juncosa (UTM: 368073, 4571692) 

 EV-04-Disseminat Mas Mateu (UTM: 366411, 4572101) 

 EV-05-Disseminat Santa Cristina (UTM: 369136, 4570379) 

 EV-06-Barri de les Casetes (UTM: 365982, 4570613) 

 EV-07-AP-2 Àrea de Servei Sud (UTM: 367208, 4571737) 

 EV-08-AP-2 Àrea de Servei Nord (UTM: 367065, 4571909) 

 EV-09-Pirotècnia Antigua Casa Manuel Estalella (UTM: 366206, 4571935) 

 EV-10-Fàbrica de tubs Futura Systems, SL (UTM: 365587, 4571530) 

 EV-11-Llar d'Infants municipal de Rodonyà (UTM: 366328, 4571077) 

 EV-12-Granja de porcs de Mas Ferrerons (UTM: 367325, 4570741) 

 EV-13-Granja de pollastres (UTM: 364727, 4570879) 

 EV-14-CEIP Les Comes (UTM: 366299, 4571070) 

 EV-15-Centre Hípic Rodonyà (UTM: 365613, 4571111) 
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 EV-16-Consultori mèdic - Serveis Socials (UTM: 365828, 4571317) 

 EV-17-Mas de Rosset (UTM: 366180, 4571173) 

 EV-18 (E-11)-Mas Cabellut (UTM: 368959, 4570252) 

 EV-19 (E-12)-Mas Ventosa (UTM: 367428, 4571370) 

 EV-20 (E-13)-Mas de Ravell (UTM: 366227, 4571212) 

 EV-21 (M-01)-Mas Batalla (UTM: 367625, 4570594) 

 EV-22 (M-02)-Mas Ferrerons (UTM: 367381, 4570725) 

 EV-23 (M-03)-Mas Bustems (UTM: 367734, 4570901) 

 EV-24 (M-04)-Mas de Genites (UTM: 366388, 4571474) 

 EV-25 (M-05)-Mas de Toni Coll (UTM: 366579, 4570993) 

 EV-26 (M-06)-Mas de MagÍ (UTM: 365439, 4570969) 

 EV-27-Local Social (UTM: 365779, 4571167) 

 EV-28-Ajuntament-Castell (UTM: 365913, 4571054) 

 EV-29-Cooperativa (UTM: 365843, 4571270) 

 EV-31-Església de Sant Joan (UTM: 365947, 4571011) 

 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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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES 

PRE-ALERTA 

 Seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT 

 Comunicats del CECAT 

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

 Identificar els elements vulnerables que puguin patir danys com a 

conseqüència d’una possible activació del pla.  

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

SEM). 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 

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

mercaderies perilloses i comunicar-ho al CECAT. 

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

SEM). 

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

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

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

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

 Avís als elements vulnerables 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. 

 EV-03-Disseminat Ctra de la Juncosa (UTM: 368073, 4571692) 

 EV-04-Disseminat Mas Mateu (UTM: 366411, 4572101) 

 EV-07-AP-2 Àrea de Servei Sud (UTM: 367208, 4571737) 

 EV-08-AP-2 Àrea de Servei Nord (UTM: 367065, 4571909) 

 EV-09-Pirotècnia Antigua Casa Manuel Estalella (UTM: 366206, 4571935) 

 EV-19 (E-12)-Mas Ventosa (UTM: 367428, 4571370) 

 EV-24 (M-04)-Mas de Genites (UTM: 366388, 4571474) 

 Informar a la població de les vies i camins on es controla el trànsit i dels 

accessos tallats per no accedir a les zones afectades per l’emergència. El 

control de les vies i accessos correspon Grup d’Ordre del TRANSCAT, doncs 

Rodonyà no disposa d’agents d’ordre. 

 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. 

 Tot i que per la distància a l’AP-2 no es preveu, si l’autoritat competent ordena 

el confinament de parcial o total del nucli urbà, els veïns que no tinguin on 

protegir-se s’han de guiar a un punt públic de confinament, que serà el Local 

Social, fins que s’alci l’ordre de confinament. 

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

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

o l’evacuació. 

Sistemes/mitjans d’avís a la població: 

 Els mitjans de comunicació locals. 

 Web municipal. 

 Sirenes de titularitat municipal 

 Megafonia fixa o mòbil. 

 Panells informatius.  

 Oficines de turisme. 

 Telefonia fixa i mòbil. 

Responsabilitat: amb caràcter immediat, l’Alcalde o Alcaldessa. Quan el Pla Especial de la Generalitat 

està activat, aquesta responsabilitat és compartida  amb el Director del Pla Especial de la Generalitat. 

Direcció i coordinació de les tasques d'avís: L’Alcalde o Alcaldessa, a més del dispositiu municipal 

corresponent, tindrà el suport per executar aquestes tasques del Grup Local d'Ordre i Avisos i el del Pla 

Especial de la Generalitat. 

PLASEQCAT. Per emergències en establiments industrials amb substàncies perilloses, tindrà el suport del 

CECAT pel que fa a l’activació de les sirenes de la Xarxa d’Alarmes i Comunicacions de la Generalitat. 

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D’AVÍS 

 RESPONSABLE MITJANS DESTINATARIS 

PER ALS TOTS ELS 

RISCOS 

Agutzils 

(A través del CECAT, 

demanar suport al cos 

dels Mossos d’Esquadra 

si amb els mitjans 

municipals no són 

suficients per donar els 

avisos) 

Prioritàriament, 

trucada telefònica. 

 

Els elements 

vulnerables dels quals 

no es disposa telèfon o 

no s’hi pugui contactar 

per aquest mitjà, i 

alhora altres punts on 

s’hagi de donar l’avís, 

aquest es realitzarà 

amb vehicles 

municipals equipats 

amb megafonia mòbil. 

 

 

Prioritat 1: Elements 

vulnerables afectats pel 

risc. 

 

Prioritat 2: Població en 

general. 
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4.1.4. PROCEDIMENTS DE RELACIÓ I D’INTEGRACIÓ AMB ELS PLANS D’ÀMBIT SUPERIOR 

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

poguessin activar de forma simultània amb el pla. 

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

Fase emergència Responsable Acció Mitjà 

Inici     Alcalde 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 o l’allunyament consisteixen a desplaçar els usuaris o la població afectada a altres 

llocs o dependències en zona segura. 

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

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

hagut d’abandonar els seus habitatges. També és fonamental que la població sàpiga com 

actuar en cas d’evacuació. 

Responsabilitat de la decisió d'efectuar l'evacuació de la població: L’Alcalde o Alcaldessa. Quan 

el Pla Especial de la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància 

en el Director del Pla Especial de la Generalitat. 

Direcció i coordinació de les tasques d'evacuació: L’Alcalde o Alcaldessa (a més del dispositiu 

municipal corresponent), comptant amb el suport del Grup Local d’Ordre i Avisos i el del Pla 

Especial de la Generalitat per executar-les. Les tasques d'evacuació van íntimament lligades a 

les d'avís a la població descrites anteriorment. 

Direcció i coordinació de les tasques d'acollida: L’Alcalde o Alcaldessa (a més del dispositiu 

municipal previst), comptant amb el Grup Local Logístic i d’Acollida. 

Llocs de possible evacuació: Les zones a evacuar es definiran d’acord a la localització i les 

característiques de l’emergència i la norma general serà que només s’optarà per la evacuació si 

el confinament no pot garantir la seguretat de les persones. Tanmateix, aquestes indicacions 

les ha de donar Bombers o el responsable del pla d’àmbit autonòmic (INFOCAT, INUNCAT,...). 
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Els elements que segons el criteri de l’enginyeria redactora del DUPROCIM reuneixen menys 

condicions de seguretat per realitzar el confinament i que per tant són més susceptibles 

d’evacuació són: 

Pla Especial Nom de l’àrea 

Element 

vulnera

ble  

Ocupaci

ó 

habitual 

Rutes 

d’evacuació 

Mitjans de 

transport 

necessaris 

Punt 

d’acollida 

RISC Incendi forestal 

Urb. Pineda de 

Santa Cristina i 

disseminat 

Santa Cristina 

EV-01 

EV-05 
47 C51 i C51z 

Vehicles 

particulars 

Local 

Social 

RISC Inundacions Mas Ventosa EV-19 2 
Camí del bosc 

de la pirotècnia 

Vehicles 

particulars 

Local 

Social 

RISC 3: Nevades  - - - - - - 

RISC Sísmic 

 

Qualsevol edifici 

que hagi sofert 

danys 

Tots - 

Carrers i 

carreteres del 

municipi 

- 

Local 

Social6 o 

sol·licitar 

infraestruc

tura al 

SISMICAT 

RISC Accidents en el 

transport de 

mercaderies 

perilloses 

Disseminat de 

Mas Mateu  

 

Àrees de Servei 

de l’AP-2 

(dist.<100m a AP-2) 

 

EV-04 

 

EV-07 

EV-08 

 

300 

Camí de la 

Pirotècnia  

Per l’AP-2 o per 

les sortides 

laterals del 

perímetre del 

recinte 

d’autopistes 

Vehicles 

particulars o 

autocar 

Local 

Social 

 

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

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

necessitar més mitjans, s’han de sol·licitar al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya 

(CECAT). 

Famílies que necessiten assistència en l'evacuació:  

No es té coneixement de la necessitat d’evacuacions assistides. En el moment de l’emergència 

però, caldrà confirmar aquest fet amb els serveis socials i mèdics del municipi 

Consideracions especials per riscs: 

L'evacuació o l'allunyament és una mesura que pot ser necessària puntualment en alguna de 

les zones afectades per evitar els efectes d'alguns dels accidents possibles. Perquè sigui eficaç 

cal que sigui molt ràpida i ordenada. 

                                                           
6
 Prèvia inspecció per part de personal tècnic qualificat, conforme el local social no ha sofert danys i és 

operatiu per al confinament. 
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4.2.2. ZONES D'ALLUNYAMENT 

L’allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma 

temporal. 

Possibles zones d'allunyament: No se’n preveuen. 

 

4.2.3. PAUTES DE CONFINAMENT 

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

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

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

tancar totes les obertures i entrades de les edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-

se el més lluny possible de la part de l’edifici on impactaria l’efecte de l’emergència (allau), en 

les parts superiors (inundacions), en les parts més interiors i allunyades de l’atmosfera exterior 

i tancar la ventilació (accidents amb substàncies perilloses), etc., en cas que l’emergència es 

desencadenés i afectés l’edifici.  

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

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

l’emergència poden funcionar com un refugi suficientment segur i si la previsió del perill pot 

empitjorar fins al punt de ser necessària l’evacuació. En aquest supòsit caldria valorar 

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

realitzant en condicions molt desfavorables i d’altíssima perillositat. 

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

l’emergència. 

 

4.2.4. CONTROL D'ACCESSOS 

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

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

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

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

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

No es desenvolupa aquest apartat ja que el municipi no disposa de personal competent per 

realitzar aquesta tasca. 
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4.3. Centres d’acollida. Tipologia 
 

CODI 

MAPA 
NOM  RESPONSABLE ADREÇA CAPACITAT  

AFECTACIÓ 

PER RISC 

CARACTERÍSTIQUES 

CA-1 
Local 

Social 

Carme Povill 

Tel. ''''''' ''''' '''''' '' 

c. Sant 

Roc, 2 
100 - 

Calefacció: sí 

WC: sí 

Dutxes: no 

Cuina: no 
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5. Document 5. Fitxes d’actuació 
 

FITXA . FITXA D’ACTUACIÓ PEL CENTRE RECEPTOR D’ALARMES 

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

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 
4rt Cap del Grup local logístic i d’acollida 
5è Consell Assessor 
6è Gabinet d’Informació 
7è Representant municipal al Pla de la Generalitat que 
correspongui 

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. 

 

Directori del Pla de comunicació: 

CARREC OPERATIU 
NOM  

(CÀRREC HABITUAL) 
TELÈFON 

Director del Pla 
''''''''' ''''''''''' '''''''''''''''''' 

''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''' 

1r Substitut del Director del pla 
'''''''''''''' '''''''''' ''''''''' 

''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''' 

Coordinador Municipal de 

l'Emergència. Titular 

''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''' 

''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''' 

Coordinador Municipal de 

l'Emergència. Substitut 1r 
''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' 

Cap del Grup Local d'Ordre i 

Avisos a la Població. Titular 

'''''''' '''''''' ''''''''  

'''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''' 

Cap del Grup Local d'Ordre i 

Avisos a la Població. Substitut 1r 

'''''''''''' ''''''''''''''''''  

''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''' 

Cap del Grup Local Logístic i 

d'Acollida. Titular 

''''''' ''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''' 

Cap del Grup Local Logístic i 

d'Acollida. Substitut 1r 

'''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' ''''''' 

'''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' 
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CARREC OPERATIU 
NOM  

(CÀRREC HABITUAL) 
TELÈFON 

Cap del Gabinet d'Informació. 

Titular 

''''''''' ''''''''''' '''''''''''''''' 

'''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''' 

Cap del Gabinet d'Informació. 

Substitut 1r 

''''''''''' '''''''''' '''''''''''' 

''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''' 

Representant Municipal al Pla 

Autonòmic (Procicat, Neucat,...). 

Titular 

'''''''''''' '''''''''' '''''''''' 

''''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''' 

Representant Municipal al Pla 

Autonòmic (Procicat, Neucat,...). 

Substitut 1r 

'''''''''' ''''''''''' '''''''''''''''' 

'''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''''' 

 

Municipis veïns: 

Municipi veí Comarca 
TELÈFON 

AJUNTAMENT 

TELÈFON POLICIA 

LOCAL 

UBICACIÓ 

Vila-rodona Alt Camp '''''''' ''''''' '''''''' '' Nord 

El Montmell Baix Penedès '''''''' '''''''' '''''''' '' Nord-est 

La Bisbal del 

Penedès 
Baix Penedès ''''''''''''''' '''''''' 

''''''' ''''''' ''''''' 

''''''''''''''''''' 
Est 

Masllorenç Baix Penedès ''''''' ''''''' ''''''' '' Sud-est 

Montferri Alt Camp ''''''' ''''''' '''''''' '' Sud i Oest 
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FITXA 2. FITXA D’ACTUACIÓ PER A L'ALCALDE / RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA 

FITXA NÚM. 2: 
 

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. 

Comunicar la pre-alerta o activar el Pla municipal d'emergències en nivell d’alerta o emergència 
segons s´escaigui. 

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

Si activa el DUPROCIM en nivell d’EMERGÈNCIA, Dirigir-se al CECOPAL, que es constitueix a les 
dependències dependències del Ajuntament. 
Convocar-hi 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. 

Prendre les decisions de forma coordinada amb el director del Pla Autonòmic (Procicat, 
Infocat,...). 
Coordinar-se a través del CECAT ''''''''' '''''' ''''' ''''' '' ''''''' '''''' ''''' ''''''' 

Ha de verificar la realització de les tasques encomanades al municipi. 

Mantenir contactes amb el director del Pla Autonòmic i el CCA, per fer el seguiment de 
l’emergència, ha de contrastar les informacions i preveure possibles necessitats. 

Es recomana que l´alcalde actuï com a portantveu, difonent els missatges que li prepari el 
gabinet local d’informació,... i que adreci genèricament a la població per a l’autoprotecció. 
La informació només ha de ser d’àmbit local i s’ha de donar en coordinació amb el gabinet 
d’informació del Pla Autonòmic. 

Signar per enviar al CECAT per fax o e-mail la notificació d’activació del pla corresponent 
DUPROCIM en la fase correponent. 

Si li manca material o recursos, sol·licitar-los al Director del Pla Autonòmic a través del CECAT. 

Desactivar el Pla Municipal- 

Incendi forestal Activació de PRE-ALERTA 
Quan el CECAT informa de la pre-alerta del pla INFOCAT, degut a l’activació del Pla Alfa a nivell 2 
a la zona on es troba el municipi. 
Activació d’ALERTA 
Quan el CECAT informa de l’activació del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya en fase 
d’alerta a la zona on es troba el municipi. 
Activació del Pla Alfa a nivell 3 a la zona on es troba el municipi. 
Gran incendi als municipis propers. 
Incendi de petites dimensions dins el municipi que no afecta a la població ni als béns. 
Activació d’EMERGÈNCIA 
Quan el CECAT informa de l’activació del Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya en fase 
d’emergència a la zona on es trobi el municipi. 
Gran incendi al municipi. 
Incendi que afecta nuclis de població al municipi. 

Inundacions Activació de PRE-ALERTA 
Quan el CECAT informa de la pre-alerta del pla Inuncat a la zona on es troba el municipi. 
Tasques de control de preses, quan l’aigua que es desguassa de la presa sigui proper al cabal que 
pot produir inundacions aigües avall d’aquesta. 
Activació d’ALERTA 
Quan el CECAT informa de l’activació del Pla  Inuncat en fase d’alerta a la zona on es troba el 
municipi. 
Inundacions de guals i altres zones sense presència de població . 
Predicció d’inundacions imminents per informació meteorològica i hidrològica. 
Inundacions amb possibilitat d’afectació lleu a habitatges aïllats, instal·lacions comercials, 
industrials, agrícoles, ramaderes, serveis bàsics, etc. 
Risc d’afectació per mal funcionament de la presa o bassa. 
Activació d’EMERGÈNCIA 
Quan el CECAT informa de l’activació del Pla Inuncat en fase d’emergència a la zona on es troba 
el municipi. 
Inundacions amb possibilitat d’afectació important a nuclis de població, grans instal·lacions 
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comercials, industrials o agrícoles, serveis bàsics, vies de comunicació, infraestructures, 
ramaderies, etc. 

Nevades Activació de PRE-ALERTA 
Quan el CECAT informa de la pre-alerta del pla Neucat a la zona on es troba el municipi. 
Indicis o de la previsió de nevades que podrien desencadenar més endavant una activació del pla 
però respecte els quals hi ha una certa incertesa. 
Activació d’ALERTA 
Quan el CECAT informa de l’activació del Pla Neucat en fase d’alerta a la zona on es troba el 
municipi. 
Davant de la previsió meteorològica de 0 a 12 hores, de nevades que generin un risc per als 
serveis bàsics, vies de comunicació i/o població i que no hagin generat l’activació en alerta del 
Pla d’actuació municipal degut al punt primer. 
Activació d’EMERGÈNCIA 
Quan el CECAT informa de l’activació del Pla  Procicat en fase d’emergència a la zona on es troba 
el municipi. 
Nivell 1: 
Quan a nivell municipal, es talli el trànsit de vehicles pesants, articulats,… i es derivin als 
aparcaments preestablerts, a fi de facilitar els treballs de neteja. 
Quan sigui obligatori l’ús de cadenes per a vehicles lleugers. 
Nivell2: 
Quan a conseqüència d’una nevada queden afectades de forma descontrolada les vies de 
comunicació principals del municipi, i/o es produeix el bloqueig de vehicles i/o persones, de 
manera que es generi una situació de risc important per al municipi. 
Quan, a nivell municipal, es decideixi tallar la totalitat del trànsit per facilitar les tasques de 
neteja. 

Emergències 
sísmiques 

Activació d’ALERTA 
Quan el CECAT informa de l’activació del Pla  Sismicat en fase d’alerta a la zona on es troba el 
municipi. 
El sisme ha estat àmpliament percebut. 
El sisme ha produït ferits lleus. 
Activació d’EMERGÈNCIA 
Quan el CECAT informa de l’activació del Pla  Sismicat en fase d’emergència a la zona on es troba 
el municipi. 
El sisme ha produït ferits greus o morts. 
El sisme ha produït danys a les construccions. 
Hi ha desordre ciutadà per pànic. 
Hi ha persones sense casa. 
Hi ha una fallada important dels serveis bàsics. 
A causa del sisme es generen altres emergències per efecte dòmino. 

Accidents en el 
transport de 
mercaderies 
perilloses per 
carretera i 
ferrocarril 

Activació d’ALERTA 
Quan el CECAT informa de l’activació del Pla TRANSCAT en fase d’alerta per afectació a la zona on 
es troba el municipi. 
En accidents de transport de mercaderies perilloses de categoria 1. 
Al final d’una situació d’emergència, mentre es realitzen les tasques que permeten el retorn a la 
normalitat. 
Activació d’EMERGÈNCIA 
Quan el CECAT informa de l’activació del Pla TRANSCAT en fase d’emergència per afectació a la 
zona on es trobi el municipi. 
En accidents de transport de mercaderies perilloses de categoria 2 o 3. 
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FITXA 3. FITXA D’ACTUACIÓ PEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 
 
FITXA NÚM. 3: 
 

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. 
Enric Ferre Ginovart ''''''' ''''''' '''''''' 
Xavier Perez Plana '''''''' '''''' '''''' 

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. 

Si l’emergència o risc pot interferir amb les empreses del sector 
pirotècnic,... contacti amb elles per informar-se i saber si 
l’emergència les afecta i pot produir efecte dòmino. 

Directament en pròpia 
persona 

Confirmar la fi de l’emergència i la seva comunicació interna i 
externa. 

Directament o a través 
del CRA. 

Dur en persona o sol·licitar que almenys una copia del DUPROCIM 
es porti al CECOPAL. 
Sol·licitar els mitjans necessaris perquè la sala CECOPAL sigui 
operativa. 

El CECOPAL es constitueix 
a les dependències del 

Ajuntament. 

Participar en les decisions del Comitè d’emergències municipal - 
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FITXA 4. FITXA D’ACTUACIÓ PER AL REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC 

FITXA NÚM. 4: 
 

FITXA D’ACTUACIÓ PER AL REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC 

TIPUS 
D’EMERGÈNCIA 

Funcions 

General 
 

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

Si ho requereix el DIRECTOR DEL PLA AUTONÒMIC, desplaçar-se al CECAT o mantenir-s'hi en 
comunicació. 

Incorporar-se al CECAT com part del CONSELL ASSESSOR del PLA AUTONÒMIC. 

Mantenir comunicacions entre CECOPAL i Consell Assessor del PLA AUTONÒMIC. 
Mantenir-se permanentment informat de la situació al municipi i, al mateix temps, informar al 
CECOPAL de les decisions del Consell Assessor del Pla Autonòmic. 

 

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

FITXA NÚM. 5: 
 

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. 
El CECOPAL es constitueix a les dependències de l’Ajuntament. 

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, en coordinació amb el Gabinet de Premsa del CECAT (Tel. ''''''''' ''''' ''''' ''''' '' ''''''' 
''''' '''''' ''''' '' ''''''' ''''''' ''''''''. 
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FITXA 8. FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL DE LOGÍSTICA I ACOLLIDA 

FITXA NÚM. 8: 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. 
Els recursos que habitualment són més freqüents que haurà d’aprovisionar en la major part de 
tipus d´emergències són: 

- Racions alimentàries i beguda. 
- Transport de persones 

 

En cas d’evacuacions: 
- 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. 
- Donar instruccions al grup d’acollida perquè prepari l’espai. 
- Donar instruccions al grup logístic perquè prepari avituallaments. 
- Assegurar que es designa una persona per portar el registre de persones acollides. 
- Vetllar per si existeixen necessitats mediques o farmacèutiques en el lloc d’acollida i 

traslladar-ho al CAP DE GRUP SANITARI del PLA AUTONÒMIC perquè ho gestioni, o bé 
sol·licitar suport a través del 112. 

- El Local Social és el centre d’acollida del municipi. Tanmateix, es disposen de més espais en 
cas de necessitat o si es consideren més adients per la naturalesa de l’emergència (CEIP, 
Ajuntament,...). 

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. 
El CECOPAL es constitueix a les dependències del Ajuntament. 

Organitzar i gestionar l’ajuda voluntària dels veïns del municipi i forans. 

Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL. 

Incendi forestal Si els Bombers ordenen evacuar urbanitzacions, disseminats o masos: 
- El punt de reunió on es dirigiran els evacuats abans de dirigir-se al nucli urbà són: 

o Urb. L’Alzineta: Cruïlla de carrers, a l’entrada del Camí de Cal Pauet. 
o Urb. Pineda de Santa Cristina: Entrada de la urbanització, a la Ctra. C51z. 
o El punt de trobada per als demés elements és la plaça Major. 

- El centre de recepció i acollida on es redirigiran els veïns evacuats serà el Local Social. És 
l’equipament més ben preparat i amb més capacitat per acollir els evacuats en el cas que 
no puguin tornar a casa seva. Altrament, hi ha més centres que poden exercir aquestes 
funcions i que cal valorar en segons l’emergència. 

- El seu grup cal que doni suport i adeqüi  aquestes àrees per a la rebuda de persones. 
 

Inundacions - El seu grup cal que doni suport i adeqüi  aquestes àrees per a la rebuda de persones. 
- Ajudar i retirar dels espais que poden ser inundables mobiliari urbà, vehicles particulars, 

contenidors d’escombraries i tot allò susceptible de ser arrossegat per l’aigua. 
- Fer vigilància i neteja de la xarxa viària municipal (treure fang, arbres trencats,...) 

Nevades En cas de nevades i fenòmens meteorològics adversos, comprovi que siguin suficients les 
provisions de: 

- Mantes i roba d’abric 
- Fundents  
- Generador en cas de fallada elèctrica 
- Combustible 
- Altres materials que puguin ser necessaris 

Distribuir fundents als punts establerts per a l’ús per part de la població: 
- Cruïlla c. Àngel Guimerà/c. del Coll de les Eres 
- Carrer Diputació, davant la Cooperativa Agrícola 
- Plaça Major 

Habilitar zones d’aparcaments de vehicles a: 
- Aparcament de la Fonda Mas Pagès (rotonda C-51z/c. de les Oliveres) 
- Aparcament del Restaurant Rodonyà (c. de la Ciutat de Valls) 

Neteja dels següents punts i rutes: 
- Punts a netejar la neu: Accés a l’escola, a la llar d’infants, a l’ajuntament i al consultori 
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mèdic. 
Organitzar la neteja dels carrers d’acord a les següents prioritats de rutes de neteja: 
Prioritat 1: 

- Ruta 1.1 Principals carrers vertebradors del nucli urbà de Rodonyà 
Prioritat 2: 

- Ruta 2.1 Resta de carrers del nucli urbà de Rodonyà 

- Ruta 2.2 Carrers interns de la urbanització Pineda de Santa Cristina 

- Ruta 2.3 Camí de Cal Pauet i carrers de la urbanització L’Alzineta 
Organitzar els mitjans per fer la neteja, d’acord a la següent disponibilitat: 

- Brigada d’obres i maquinària de l’Ajuntament 

- Maquinària agrícola del municipi 
- Maquinària de les empreses del municipi 

- Manualment amb pales, per crida als veïns  
 

Emergències 
sísmiques 

Protocol previst en cas de sisma es l’evacuació: 
- El punts de recepció temporals en espais oberts on cal reunir els veïns quan evacuïn són: 

o Urb. L’Alzineta: Cruïlla de carrers, a l’entrada del Camí de Cal Pauet. 
o Urb. Pineda de Santa Cristina: Entrada de la urbanització, a la Ctra. C51z. 
o El punt de trobada per als veïns de Rodonyà i demés elements és la plaça 

Major. 
- El centre de recepció i acollida on es redirigiran els veïns evacuats serà el Local 

Social, prèvia inspecció per part del personal tècnic qualificat, qui ha de certificar 
que l’espai és segur i no ha sofert danys. És l’equipament més ben preparat i amb 
més capacitat per acollir els evacuats en el cas que no puguin tornar a casa seva. 
Altrament, hi ha més centres que poden exercir aquestes funcions i que cal 
valorar en segons l’emergència. Si no es disposa de cap espai on es pugui garantir 
la seguretat, ha de demanar al Director del pla SISMICAT suport. 

- El seu grup cal que doni suport i adeqüi  aquestes àrees per a la rebuda de persones. 
 

Accidents en el 
transport de 
mercaderies 
perilloses per 
carretera i 
ferrocarril 

Tot i que per la distància a l’AP-2 no es preveu, si l’autoritat competent ordena el confinament de 
parcial o total del nucli urbà, els veïns que no tinguin on protegir-se s’han de guiar a un punt 
públic de confinament, que serà el Local Social, fins que s’alci l’ordre de confinament. 
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FITXA 9. FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 

FITXA NÚM. 9: 
 

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. 
El CECOPAL es constitueix a les dependències dependències del Ajuntament. 

Vetllar per què es realitzin les comunicacions a població (telefònicament, rutes d’avís, activació 
de sirenes, megafonia fixa i mòbil,...) segons indicacions de l’ALCALDE, especialment als grups de 
risc i/o elements vulnerables. 

Donar suport als Mossos d’Esquadra a l’hora d’establir controls d’accessos per impedir accés a 
persones no autoritzades o per la seva seguretat als llocs d’emergència. 

Executar evacuacions, segons ordeni Bombers i en coordinació amb Mossos d’Esquadra. 
- Els punts genèrics de reunió on es dirigiran els evacuats són: 

o Urb. L’Alzineta: Cruïlla de carrers, a l’entrada del Camí de Cal Pauet. 
o Urb. Pineda de Santa Cristina: Entrada de la urbanització, a la Ctra. C51z. 
o El punt de trobada per als demés elements és la plaça Major. 

- El centre de recepció i acollida on es redirigiran els veïns evacuats serà el Local Social. És 
l’equipament més ben preparat i amb més capacitat per acollir els evacuats en el cas que 
no puguin tornar a casa seva. Altrament, hi ha més centres que poden exercir aquestes 
funcions i que cal valorar en segons l’emergència 

- Donar suport als cossos d’ajuda externa (Bombers, Mossos), en la localització dels 
elements vulnerables i altres demandes. 

Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL. 

Incendi forestal - Donar l’avís als següents elements vulnerables, telefònicament o presencialment amb 
megafonia, o bé sol·licitant suport als Mossos d’Esquadra 

o EV-01-Urb. Pineda de Santa Cristina (UTM: 368830, 4570960) 
o EV-02-Urb. L'Alzineta (UTM: 364884, 4571448) 
o EV-03-Disseminat Ctra de la Juncosa (UTM: 368073, 4571692) 
o EV-04-Disseminat Mas Mateu (UTM: 366411, 4572101) 
o EV-05-Disseminat Santa Cristina (UTM: 369136, 4570379) 
o EV-09-Pirotècnia Antigua Casa Manuel Estalella (UTM: 366206, 4571935) 
o EV-13-Granja de pollastres (UTM: 364727, 4570879) 
o EV-18 (E-11)-Mas Cabellut (UTM: 368959, 4570252) 
o EV-21 (M-01)-Mas Batalla (UTM: 367625, 4570594) 
o EV-23 (M-03)-Mas Bustems (UTM: 367734, 4570901) 
o EV-24 (M-04)-Mas de Genites (UTM: 366388, 4571474) 
o EV-26 (M-06)-Mas de MagÍ (UTM: 365439, 4570969) 

Inundacions - Preventivament, ordenar i coordinar l’evacuació dels vehicles i altre mobiliari urbà que es 
pugi trobar en zones inundables i que pugui arrossegar la riuada. 

- Vigilar i senyalitzar i si cal tallar l’accés als següents punts d’especial vigilància (PVP): 
o PVP-1: Pas formigonat per sota de l’AP-2 del torrent del Còdol (UTM:365672, 

4572214) 
o PVP-2: Creuament entre la C-51 i el torrent del Còdol (UTM:365494, 4571942) 
o PVP-3: Gual de la Carretera C-51z a l’alçada del torrent del Còdol 

(UTM:365408, 4571837) 
o PVP-4: Creuament del Torrent de l’Escurri i la C-51 (UTM:367608, 4571368) 
o PVP-5: Creuament del Torrent de l’Escurri i la C-51 (UTM:367525, 4571366) 
o PVP-6: Torrent innominat (UTM:366727, 4571941) 
o PVP-7: Torrent innominat (UTM:367033, 4571363) 
o PVP-8: Torrent innominat (UTM:366547, 4571320) 
o PVP-9: Gual del Camí de cal Pauet a l’alçada del torrent del Còdol 

(UTM:365005, 4571374) 
o PVP-10: Gual del Camí de Rodonyà al Molí a l’alçada del torrent del Còdol 

(UTM:364617, 4570732) 
o PVP-11: Gual del camí Carrerada de Vilafranca a Montblanc a l’alçada del 

torrent l’Escurri (UTM:366767, 4570518) 
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- Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 
o EV-07-AP-2 Àrea de Servei Sud (UTM: 367208, 4571737) 
o EV-08-AP-2 Àrea de Servei Nord (UTM: 367065, 4571909) 
o EV-19 (E-12)-Mas Ventosa (UTM: 367428, 4571370) 

- Avisar aquelles persones que facin activitats a la llera dels rius, torrents i zones inundables 

Nevades - Cal vigilar, senyalitzar o tallar l’accés a les zones amb plaques de gel o neu. 
- Guiar i garantir l’accés als centres escolars, CAP, Ajuntament, Policia Local,... 
- Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 
- EV-01-Urb. Pineda de Santa Cristina (UTM: 368830, 4570960) 
- EV-02-Urb. L'Alzineta (UTM: 364884, 4571448) 
- EV-03-Disseminat Ctra de la Juncosa (UTM: 368073, 4571692) 
- EV-04-Disseminat Mas Mateu (UTM: 366411, 4572101) 
- EV-05-Disseminat Santa Cristina (UTM: 369136, 4570379) 
- EV-06-Barri de les Casetes (UTM: 365982, 4570613) 
- EV-07-AP-2 Àrea de Servei Sud (UTM: 367208, 4571737) 
- EV-08-AP-2 Àrea de Servei Nord (UTM: 367065, 4571909) 
- EV-09-Pirotècnia Antigua Casa Manuel Estalella (UTM: 366206, 4571935) 
- EV-10-Fàbrica de tubs Futura Systems, SL (UTM: 365587, 4571530) 
- EV-11-Llar d'Infants municipal de Rodonyà (UTM: 366328, 4571077) 
- EV-12-Granja de porcs de Mas Ferrerons (UTM: 367325, 4570741) 
- EV-13-Granja de pollastres (UTM: 364727, 4570879) 
- EV-14-CEIP Les Comes (UTM: 366299, 4571070) 
- EV-15-Centre Hípic Rodonyà (UTM: 365613, 4571111) 
- EV-16-Consultori mèdic - Serveis Socials (UTM: 365828, 4571317) 
- EV-17-Mas de Rosset (UTM: 366180, 4571173) 
- EV-18 (E-11)-Mas Cabellut (UTM: 368959, 4570252) 
- EV-19 (E-12)-Mas Ventosa (UTM: 367428, 4571370) 
- EV-20 (E-13)-Mas de Ravell (UTM: 366227, 4571212) 
- EV-21 (M-01)-Mas Batalla (UTM: 367625, 4570594) 
- EV-22 (M-02)-Mas Ferrerons (UTM: 367381, 4570725) 
- EV-23 (M-03)-Mas Bustems (UTM: 367734, 4570901) 
- EV-24 (M-04)-Mas de Genites (UTM: 366388, 4571474) 
- EV-25 (M-05)-Mas de Toni Coll (UTM: 366579, 4570993) 
- EV-26 (M-06)-Mas de MagÍ (UTM: 365439, 4570969) 

 

Emergències 
sísmiques 

Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. Llistat d’elements 
vulnerables per risc sísmic i que alhora són també susceptibles de ser inspeccionats si sofreixen 
danys: 

- EV-01-Urb. Pineda de Santa Cristina (UTM: 368830, 4570960) 
- EV-02-Urb. L'Alzineta (UTM: 364884, 4571448) 
- EV-03-Disseminat Ctra de la Juncosa (UTM: 368073, 4571692) 
- EV-04-Disseminat Mas Mateu (UTM: 366411, 4572101) 
- EV-05-Disseminat Santa Cristina (UTM: 369136, 4570379) 
- EV-06-Barri de les Casetes (UTM: 365982, 4570613) 
- EV-07-AP-2 Àrea de Servei Sud (UTM: 367208, 4571737) 
- EV-08-AP-2 Àrea de Servei Nord (UTM: 367065, 4571909) 
- EV-09-Pirotècnia Antigua Casa Manuel Estalella (UTM: 366206, 4571935) 
- EV-10-Fàbrica de tubs Futura Systems, SL (UTM: 365587, 4571530) 
- EV-11-Llar d'Infants municipal de Rodonyà (UTM: 366328, 4571077) 
- EV-12-Granja de porcs de Mas Ferrerons (UTM: 367325, 4570741) 
- EV-13-Granja de pollastres (UTM: 364727, 4570879) 
- EV-14-CEIP Les Comes (UTM: 366299, 4571070) 
- EV-15-Centre Hípic Rodonyà (UTM: 365613, 4571111) 
- EV-16-Consultori mèdic - Serveis Socials (UTM: 365828, 4571317) 
- EV-17-Mas de Rosset (UTM: 366180, 4571173) 
- EV-18 (E-11)-Mas Cabellut (UTM: 368959, 4570252) 
- EV-19 (E-12)-Mas Ventosa (UTM: 367428, 4571370) 
- EV-20 (E-13)-Mas de Ravell (UTM: 366227, 4571212) 
- EV-21 (M-01)-Mas Batalla (UTM: 367625, 4570594) 
- EV-22 (M-02)-Mas Ferrerons (UTM: 367381, 4570725) 
- EV-23 (M-03)-Mas Bustems (UTM: 367734, 4570901) 
- EV-24 (M-04)-Mas de Genites (UTM: 366388, 4571474) 
- EV-25 (M-05)-Mas de Toni Coll (UTM: 366579, 4570993) 
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- EV-26 (M-06)-Mas de MagÍ (UTM: 365439, 4570969) 
- EV-27-Local Social (UTM: 365779, 4571167) 
- EV-28-Ajuntament-Castell (UTM: 365913, 4571054) 
- EV-29-Cooperativa (UTM: 365843, 4571270) 
- EV-31-Església de Sant Joan (UTM: 365947, 4571011) 

Accidents en el 
transport de 
mercaderies 
perilloses per 
carretera i 
ferrocarril 

- Tot i que per la distància a l’AP-2 no es preveu, si l’autoritat competent ordena el 
confinament de parcial o total del nucli urbà, els veïns que no tinguin on protegir-se s’han 
de guiar a un punt públic de confinament, que serà el Local Social, fins que s’alci l’ordre de 
confinament. 

- 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. 

o EV-03-Disseminat Ctra de la Juncosa (UTM: 368073, 4571692) 
o EV-04-Disseminat Mas Mateu (UTM: 366411, 4572101) 
o EV-07-AP-2 Àrea de Servei Sud (UTM: 367208, 4571737) 
o EV-08-AP-2 Àrea de Servei Nord (UTM: 367065, 4571909) 
o EV-09-Pirotècnia Antigua Casa Manuel Estalella (UTM: 366206, 4571935) 
o EV-19 (E-12)-Mas Ventosa (UTM: 367428, 4571370) 
o EV-24 (M-04)-Mas de Genites (UTM: 366388, 4571474) 
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6. Document 6. Directori telefònic i catàleg de mitjans i recursos 

6.1. Directori telefònic 

6.1.1. ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

 

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

NOM I COGNOMS 
CÀRREC HABITUAL 

 
TELÈFONS 

''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''' '''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''' 

 

Consell Assessor 

CÀRREC OPERATIU NOM I COGNOMS 
CÀRREC 

HABITUAL 
TELÈFONS 

'''''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''' ''''' 

''''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''' 

''''''''''''''' 

''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' 

''''''' '''''' '''''''' '''''''' 

''''''''''''' '' ''''''''''''''''''' 

''''''''''''' ''''''' '''''''' ''''''''''''''''' 

 

 

''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''' ''''' 

''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''' ''''''''' ''''''' 

'''''''''''''' 

''''''''''''''''''' 

 

 

'''''''''''''''''''''' 

'''''''' '''''' '''''''''' '''''''' 

'''''''''''''' ' ''''''''''''''' ''' '''' 

''''''''''''''''' 

''''''''''''' '''''''''' '''''''' '''''''''' 

''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''' 

''''''''''''' 

''''''''''''' 

'''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' 
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Gabinet d’Informació 

NOM I COGNOMS 
CÀRREC HABITUAL 

 
TELÈFONS 

''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''' '''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' 

 

Representant municipal al CECAT 

Pla Especial NOM I COGNOMS 
CÀRREC 

HABITUAL 
TELÈFONS 

INFOCAT 
'''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''' '''''''''''' 

''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''' '''''''''''''''' 

''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''' 

INUNCAT 
''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''' '''''''''' 

''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''' 

''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' 

NEUCAT 
'''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''' 

''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' ''''''''''''''' 

'''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''' 

SISMICAT 
''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''' '''''''''' 

''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''''''''''''' 

''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' 

TRANSCAT 
'''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''' '''''''''' 

'''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''' 

''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' 
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Grups actuants 

En cas d’activació del Pla Especial de la Generalitat, dirigeix els grups actuants el Conseller/a d’Interior, 

que és el seu director/a o en la persona en qui delegui. Les feines que ha de realitzar cada un dels grups 

d’actuació locals s’han de coordinar amb les dels grups d’actuació del Pla Especial de la Generalitat, en 

els quals s’integren. 

 

Grup Local Logístic i d’Acollida 

OPERATIU NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS 

Responsable de la 

logística i acollida 

''''''''''''' ''''''''' ''''''' 

'''''''''''''''''' 

 

 

''''''''''''''''''' '''''''''''''''' 

'''''''''''''' ''''''''''' 

''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' 

'''''' '''''''''''''' 

 

''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' 

'''''' ''''''''''''' 

''''''''''''''''''''' 

 

 

''''''''''''''''''''''' 

Responsable Voluntaris 

municipals ocasionals 

'''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''' 

'''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''' 

'''''''''''''''' 

''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' 

''''''' ''''''' '''''''' 

'''''''''''''''''''' 

Responsable de Serveis 

Socials 

'''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' 

''''''''''''''' 
''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''' ''''''' ''''''' 

Responsable de Serveis 

Bàsics al municipi 

'''''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''' 

'''''''' 

''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''' 

'''''''''''' 

'''''''''''''' 

''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''' 

 

Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població 

OPERATIU NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS 

Responsable dels Avisos 

a la Població 

''''''''''''' '''''''''' '''''''' ''''''''' 

'''''''''''''''''''' '''''''''''' 

'''''''''''''''''' 

''''''''''''' 

''''''''''''' 

''''''''''''''''''' 

'''''''''''''''''''''' 
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6.1.2. CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D’EMERGÈNCIA 

 

CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D’EMERGÈNCIA 

SERVEI TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC 

CECAT  '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' 

CECOPAL ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

CRA 
''''''''''''''''''''''' 

''''''''''''''''''' 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

MOSSOS D’ESQUADRA 

BOMBERS DE LA GENERALITAT 

SERVEI D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES 

112 --- 

 

6.1.3. ELEMENTS VULNERABLES 

 

Veure la llista d'elements vulnerables al punt 3.2 Elements vulnerables. 

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

 

6.1.4. CENTRES D’ACOLLIDA 

 

CENTRES D’ACOLLIDA 

CODI MAPA NOM ADREÇA TELÈFON 

CA-1 Local Social c. Sant Roc, 2 ''''''' ''''''' '''''''' 
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6.1.5. MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL 

 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

DESCRIPCIÓ LOCALITZACIÓ TELÈFONS 

Premsa: EL VALLENC 

 

Plaça de la Torratxa, s/n 

Valls 
977 600 435 

Premsa: EL PATI 

 

Plaça Torrent del Titit, s/n 

Valls 
977 603 867 

Premsa: DIARI DE TARRAGONA 

 

c. Doménech Guansè, 2 

Tarragona 
977 299 700 

Ràdio: HIT103/RÀDIO VALLS   Dial: 103.3 FM 977605700 

 

6.1.6. MUNICIPIS VEÏNS 

 

MUNICIPIS VEÏNS 

NOM MUNICIPI TELÈFON AJUNTAMENT TELÈFON POLICIA LOCAL 

Vila-rodona ''''''' ''''''' '''''''' '' 

El Montmell ''''''' '''''''' '''''''' '' 

La Bisbal del Penedès '''''''''''''' ''''''' ''''''' ''''''' ''''''' '''''''''''''''''''' 

Masllorenç '''''''' '''''''' ''''''' '' 

Montferri ''''''' '''''''' ''''''' '' 
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6.1.7. ALTRES TELÈFONS D’INTERÉS 

 

ALTRES TELÈFONS D’INTERÉS 

NOM PERSONA DE CONTACTE DADES DE LOCALITZACIÓ 

CEIP Les Comes 

 

'''''''''''''' ''''''''''' 

'''' '''''''' ''''' '''' ''''''''''' ''''''' 

''''''' ''''''' ''''''' '''''''' 

Llar d’Infants Municipal 

 

''''''''''''''' ''''''''''' 

''''' ''''''' '''''' '''' ''''''''' '''''' 

''''''' '''''''' '''''''' ''''''' 

Agricola Vives S.L. 

Venda i reparació de maquinaria agrícola 
''''''''''' ''''''''''' 

''''''''' '''''''' '''''''' ''''' 

''''''' ''''''' ''''''' '''''''' 

Cooperativa SCCL 

Cooperativa agrícola i secció de crèdit 
'''''''''''''' 

''''''''' ''''''''''''''' '''  

''''''' ''''''' ''''''' ''''''' 

Futura Systems S.L. 

Fabricació de tubs de polietilè 

Ctra. C-51 

'' 

''''''''''' ''''''''' '''''''' ''''' 

'''''''' ''''''' '''''''' ''''''' 

Vinya Janine 

Celler, elaboració i embotellat de vi 

 

'''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''' 

''''' '''''''''''''' ''''''''''' ''' 

''''''' '''''''' ''''' ''''' '''''  

''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''' 

Rural Jorda 

Turisme rural 

 

'''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''' 

''''' '''''''' ''''''''''''''' '' 

''''''' ''''''' ''''' ''''' ''''' 

''''''''''''' '''''''' ''''' ''''' ''''' 

Areas S.A. 

Estació de servei 
'' 

''''''''''''''''' '''''' ''''''' '''''''''''' 

''''''' ''''' '''''''' ''''' ''''' 

Enric Ferre Ginovart 

Granja avícola 
''''''''' '''''''''' 

'''''''''' ''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''' 

'''''''  

''''''' ''''''' '''''''' '''''''' 

Riostones S.C.P 

Taller per marbres 
'' 

''''' ''''''''''''''''''''  

''''''' ''''''''''''''''''' 
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Taller marbre Josep Mª Sendrós 

Taller de marbre 
''''''''''' ''''' '''''''''''''''' 

''''' '''''''''''' ''''''''''''''''' ''''' 

''''''' ''''''' ''''''' ''''''' 

Rodonyà Competició S.L. 

Taller de reparació de vehícles 
'''''''''''' ''''''''' 

'''' ''''' ''' ''''''''''' ''''''' '''''''' ''' 

''''''' ''''''' ''''''' '''''''' 

Antiga Casa Manuel Estalella 

Taller i dipòsit Ind. Pirotècnia 
'''''''''''''' '''''''''''''' 

'''''' ''''''''''''' ''''''' ''' '''''''''' ''''' 

''''''' '''''''' ''''''' ''''''' 

La Botigueta 

Queviures 
'''''''''''''''' '''''''''''''' 

''''' ''''''''' ''''''''''''''' 

''''''' '''''''' '''''''' '''''''' 

Estanc de Rodonyà 

Venda de tabac, diaris i altres 
''''''''''''' ''''''''''''''''' 

''''' '''''''''''' ''' 

''''''' '''''''' ''''' ''''' ''''' 

 

 

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 

Tanques, senyals, balises,... 
'''''''' ''''''''' 

'''''''' '''''''' ''''''' 

Magatzem municipal  

C. Àngel Guimerà 33 

Desbrossadora, bufadora, 

màquina d’escombrar, 

compressor amb tisores, 

motosserra, pales, aixades 

''''''''' '''''''' 

''''''' '''''''' ''''''' 

Magatzem municipal  

C. Àngel Guimerà 33 

Equips d’emergència CECAT 

(walki-talkies) 

'''''''''' '''''''' 

''''''' ''''''' '''''''' 

Ajuntament 

Pl. Major, 1 
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6.2.2. VEHICLES MUNICIPALS 

 

VEHICLES MUNICIPALS 

TIPUS MATRÍCULA MODEL DEPARTAMENT PÀRKING 

 

Automòbil 

 

9054 CCD 

 

Citroen 

 

Agutzils 

 

 

 

6.2.3. XARXA D’HIDRANTS MUNICIPAL 

 

XARXA D’HIDRANTS MUNICIPAL 
 

CODI 
 

UTM_X 
 

UTM_Y 
 

H-01 366567 4571040 

H-02 366421 4571053 

H-03 366430 4571177 

H-04 366382 4571220 

H-05 366320 4571175 

H-06 366231 4571161 

H-07 366112 4571109 

H-07 365931 4571066 

H-08 365659 4570972 

H-09 365646 4571559 

H-10 365622 4571548 

H-11 365549 4571500 
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H-12 368849 4571154 

H-13 368657 4571119 

H-14 368722 4571001 

H-15 367066 4571878 

H-16 367083 4571806 

H-17 365974 4571401 

 

6.2.4. ASSOCIACIONS I GRUPS VOLUNTARIS LOCALS 

 

ASSOCIACIONS I GRUPS VOLUNTARIS LOCALS 

NOM PERSONA DE CONTACTE DADES DE LOCALITZACIÓ 

Col·lectiu de Dones Laia Coll Martinez  '''''' 

Societat de Caçadors de 

Sant Isidre 

Enric Batet  '''''' 

AMPA CEIP Les Comes Meritxell Hidalgo Cugat  '''''' 

 

6.2.5. SERVEIS BÀSICS 

 

SERVEIS BÀSICS 

SERVEI PERSONA DE CONTACTE DADES DE LOCALITZACIÓ 

Religiós Mosèn Francesc Manresa Manresa '''''' 

Aigua Ajuntament de Rodonyà 977 628 006 

Electricitat ENDESA 800 760 706 

Gas GAS NATURAL 900 750 750 

Transport Hispano Igualadina 938 044 451 

 



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Rodonyà 12/12/17
   
   

89 

6.2.6. SERVEIS SANITARIS 

 

SERVEIS SANITARIS 

SERVEI PERSONA DE CONTACTE DADES DE LOCALITZACIÓ 

CONSULTORI MÈDIC Josep Casajoana 977 628 274 

CAP VILA-RODONA - 
977 639 019 

 

FARMÀCIA MARIA MONTIEL 

(Rodonyà) 
Maria Montiel 977 628 385 

HOSPITAL PIUS DE VALLS -   977 613 000 

AMBULÀNCIES 
-  

112 

ICS - INSTITUT CATALÀ DE LA 

SALUT    
- 061 

URGÈNCIES HORARI 

NOCTURN  

(de 21:00h a 8:00h) 

- 

112 

 

902 111 444 

Centre Municipal de Serveis 

Socials 
Encarna Balaguer 977628561 

Assistenta Social (Consell 

Comarcal de l’Alt Camp) 
- 977 60 85 60 
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6.2.7. ALTRES MITJANS I RECURSOS 

 

ALTRES MITJANS I RECURSOS 

SERVEI PERSONA DE CONTACTE DADES DE LOCALITZACIÓ 

Materials Construc. l'Era S.L. 

Materials de construcció  

 

Driss Lakhar 

C-51 

Tel. '''''' 

Resavi, S.L. Fonda Mas Pagès 

Restauració 

 

Ramon 

C-51 

Tel. '''''' 

Restaurant Coll de Santa 

Cristina 

Restauració 

 

Jose Antonio Ramírez 

Coll de Santa Cristina 

Tel. '''''' 

E.S. Alt Camp 

Estacio de servei 

Autopista AP-2 

- Autopista A-II Km 221,4 

Tel. '''''' 

 

Braseria Antonio Martínez 

Navas 

Restauració 

 

Antonio Martínez 

C/ de la Vinya, S-4, nau 3 

Tel. - 

Forn de Pa 

Elaboració i venda de pa 

 

Anton López 

C/ Anselm Clavé  

Tel. '''''' 

La Botigueta 

Queviures 

 

Meritxell Casado 

C/ Sant Sebastià 

Tel. '''''' 

El Cafè 

Bar 

 

Carme Povill 

C/ Sant Roc, 2  

Tel. '''''' 
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6.3. Criteris d’activació concrets per riscos especials 

 

RISC SITUACIÓ 
FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Pandèmies 

FASE 4 o FASE 5 declarada per l'OMS quan es doni algun dels supòsits següents:  

-sigui necessari imposar mesures de contenció per evitar la propagació de la pandèmia  

-casos aïllats confirmats a Catalunya  

-no hi ha casos a Catalunya però sí confirmats a l’entorn. 

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

quan:  

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

-no hi manquin subministraments bàsics (nivell 1. 

-no hi hagi impacte social. 

Període post-pandèmic 

Quan el Comitè d'emergències del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o 

motius estratègics. 

ALERTA 1 

Pandèmies 

FASE 6 declarada per l'OMS i un nombre considerable (350 per cada 100.000 habitants) de 

casos estimats a Catalunya sempre i quan: 

-hi hagi perill de col·lapse del sistema sanitari (nivell 2). 

-Hi ha alarma social. 

-Hi hagi alta incidències de baixes (nivell 1 o nivell 2). 

Quan el Comitè d'emergències del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o 

motius estratègics. 

ALERTA 2 

Pandèmies 

Fase 6 determinada per l’OMS i un nombre considerable (≥700 per cada 100.000 habitants) 

de casos estimats a Catalunya, quan a més, es produeix alguna de les circumstàncies 

següents: 

-es produeixi col·lapse del sistema sanitari (nivell 3). 

-es produeixi un risc molt important de col·lapse en la resta de serveis imprescindibles per 

al funcionament de la societat (nivell 2). 

Quan el Comitè d'emergències del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o 

motius estratègics. 

EMERGÈNCIA 1 

Pandèmies FASE 6 declarada per l'OMS amb un nombre important (≥3.500 per cada 100.000 habitants) 

de casos d'infecció estimats a Catalunya i amb taxa de mortalitat >1 % dels afectats o 0,5 % 

de la població. 

Quan el Comitè d'emergències del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o 

motius estratègics. 

EMERGÈNCIA 2 
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RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Incendis 

forestals 

Valoració conjunta dels indicadors següents: 

-El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. 

-El Pla Alfa (nivell 2). 

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

-Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. 

-En incendis en què la situació es pugui solucionar amb els mitjans habituals de gestió 

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

-A criteri de la Direcció del Pla, quan es produeixin situacions potencialment greus de GIF. 

P
R

EA
LE

R
TA

 

Incendis 

forestals 

Valoració conjunta dels indicadors següents: 

-El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. 

-El Pla Alfa (nivell 3). 

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

-Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc. 

-En incendis que, sense implicar risc per a les persones alienes a l’extinció i per als béns que no 

siguin de naturalesa forestal, es preveu que tinguin una duració prou important com perquè 

sigui necessària l’activació d’un dispositiu preventiu especial. 

-En incendis que impliquin un cert perill per a les persones i sigui apropiat ordenar-ne el 

confinament o l'evacuació. 

-En incendis importants ja controlats on es fa necessari un control de la zona afectada als 

efectes d’evitar que es produeixi una reactivació. 

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

dispositiu preventiu especial. 

ALERTA 

Incendis 

forestals 

En base als criteris següents: 

-Grau d’afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (informació, evacuació, 

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

-Extensió (nombre de municipis afectats, nombre d’hectàrees afectades depenent del tipus de 

terreny, etc.) (per exemple >500 ha). 

-Mitjans necessaris. 

-Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla, que justifiquin l’activació d’un dispositiu 

preventiu especial. 

EMERGÈNCIA 1 

Incendis 

forestals 

-Quan es produeixi un GIF o conjunt d’incendis simultanis els efectes dels quals afectin una 

extensió important del territori. Aquesta circumstància s'avalua a partir dels criteris 

anteriorment esmentats (per exemple, que posi en perill greu nuclis importants de població, 

duració superior a 48 hores, requeriment de mitjans externs a Catalunya, etc.) 

EMERGÈNCIA 2 
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RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Inundacions 

-Quan el cabal que es desguassa de la presa sigui proper al que pot produir danys i/o 

inundacions aigües avall de la presa. 

-Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: 

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

*SMP de grau 3, a curt termini. 

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

-Per previsió meteorològica per estat de la mar: 

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

*SMP de grau 3, a curt termini. 

-Que els nivells dels rius o del litoral estiguin propers als que poden produir danys. 

PREALERTA 

Inundacions 

-Quan és molt probable que es puguin produir inundacions importants a molt curt termini 

perquè és imminent el desbordament o quan s'hagi desbordat sense que es produeixin 

danys importants. 

-En el moment que en una presa s'hagi qualificat l'escenari d'aplicació de mesures 

correctores o escenari 1 i/o l'aigua que es desguassa de la presa sigui la que produeix 

desbordament sense que hi hagi danys importants. 

-Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: 

*SMP de grau 3, a molt curt termini. 

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

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

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

-Per previsió meteorològica per estat de la mar: 

*SMP de grau 3, a molt curt termini. 

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

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

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

-Al final d'un episodi d'inundacions importants, en el retorn gradual cap a la normalitat. 

-Altres supòsits, a criteri del director del pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu 

preventiu especial, com per exemple l'onatge que pot agreujar les inundacions,... 

ALERTA 
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Inundacions 

-Es produeixin inundacions en rius, rieres, torrents,…(produïdes per desgel o fusió de neu, 

obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió de lleres, enfonsaments o dificultats de 

drenatge i/o acció de les marees) que tinguin efectes importants però limitats sobre el 

territori. També quan aquests efectes siguin produïts per l’estat de la mar. Aquestes 

circumstàncies s'avaluarà a partir de la informació que es disposi en el moment de 

l’emergència en base a criteris de grau d’afectació a la població i actuacions sobre la 

mateixa (informació, evacuació, etc.), magnitud, duració prevista (per exemple >24 hores), 

extensió (nombre de municipis afectats, de vies de comunicació, etc.), mitjans necessaris,…. 

l’altura de l’aigua dels rius, embassaments, llacs, rieres,… sobrepassa la llera (hi ha 

desbordament) i es preveu que es comencin a produir danys importants, alçada de les 

onades que faci preveure danys importants. 

-Per escenari excepcional o escenari 2 en preses i/o el desguàs de la presa sigui la que 

produeix danys importants aigües avall de la presa. 

-Excepcionalment, la direcció del pla podrà valorar l’activació del pla en emergència 1, amb 

caràcter preventiu, quan es doni la confluència de circumstàncies extremes: que l’episodi 

de greus inundacions sigui imminent degut a la imminència de precipitacions excepcionals i 

sempre i quan es donin altres circumstàncies que puguin agreujar el fenomen, com ara que 

el terreny estigui saturat com a conseqüència d’episodis abundants de precipitacions 

recents i que la capacitat dels cursos fluvials i dels embassaments estigui al límit. 

EMERGÈNCIA 1 

Inundacions 

-Es produeixi una gran inundació o conjunt d’inundacions simultànies (produïdes per pluges 

molt fortes, desgel o fusió de neu, obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió de lleres, 

enfonsaments o dificultats de drenatge i/o acció de les marees o per estat de la mar) que 

afectin una extensió important del territori. També en base als criteris anteriorment 

esmentats (per exemple que afecti a més d’una regió d’emergències o posi en perill greu 

nuclis importants de població). 

-Per escenari límit o escenari 3 en preses i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix 

danys molt importants aigües avall de les presa. 

EMERGÈNCIA 2 
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RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Nevades 

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

molt alta o extrema. 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa, 

moderada, alta o molt alta. 

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

PREALERTA 

Nevades 

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

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

vulnerabilitat baixa. 

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

-Previsió de nevades amb un SMP grau 5 per neu en comarques amb vulnerabilitat molt 

alta, alta, moderada o baixa. 

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

o baixa. 

ALERTA 

Nevades 

-Es decideixi tallar el trànsit a un nombre considerable de vies per facilitar les tasques de 

neteja. 

-Es comenci a produir el bloqueig de vehicles i/o persones de manera descontrolada. 

-Es tingui constància que comencen a quedar aïllats nuclis de població com a conseqüència 

dels talls a les vies de comunicació. 

-S’interrompi el funcionament de diferents mitjans de transport com RENFE, FGC, 

autobusos de línia, transport escolar, etc... 

-Es produeixin talls de subministrament generalitzats i/o de llarga durada d’algun dels 

serveis bàsics. Especial atenció amb els talls de subministrament elèctric i amb possibles 

fallades en les telecomunicacions. 

-A criteri de la direcció del Pla, es valorarà activar el Pla NEUCAT en ALERTA o en 

EMERGÈNCIA en els següents supòsits: 

*Previsió de nevades amb un SMP de grau 5 o 6 en comarques amb vulnerabilitat extrema. 

*Previsió de nevades amb un SMP de grau 6 en comarques amb vulnerabilitat alta, molt 

alta o extrema. 

EMERGÈNCIA 1 

Nevades 

Valoració dels criteris següents: 

-Extensió territorial i durada prevista de l’episodi. 

-Grau d’afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (Informació, recomanacions...). 

-Grau d’afectació en la mobilitat i els serveis bàsics a la població. 

-Recursos necessaris per a gestionar l’emergència i requeriment de mitjans externs. 

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

EMERGÈNCIA 2 
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RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Sismes 

*Segons la intensitat: 

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

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

-Sisme d'intensitat entre II i IV-V en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. 

*Segons la percepció: 

-Sisme amb percepció àmplia en un o varis municipis. 

-Sisme amb percepció parcial en una o vàries comarques. 

PREALERTA 

Sismes 

*Segons la intensitat: 

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

- Sisme d'intensitat entre IV-V i V-VI en comarques amb densitat de població mitjana o Zona 

B. 

- Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. 

*Segons la percepció i dany: 

- Sisme amb percepció àmplia en una o vàries comarques. 

- Sisme amb entre 1 i 10 persones ferides lleus. 

- Sisme amb un o varis edificis amb danys no estructurals visibles. 

ALERTA 

Sismes 

*Segons la intensitat: 

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

-Sisme d'intensitat VI-VII en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. 

-Sisme d'intensitat entre VII i VII-VIII en comarques amb densitat de població baixa o Zona 

C. 

*Segons la percepció o dany: 

-Sisme amb entre 1 i 10 víctimes de qualsevol categoria. 

- Sisme amb entre 1 i 65 víctimes greus o categoritzades com immediates. 

- Sisme amb entre 1 i 10 morts. 

- Sisme amb molts edificis amb danys no estructurals visibles. 

- Sisme amb varis edificis amb danys estructurals visibles. 

- Sisme amb fallada de les línies vitals a nivell local. 

EMERGÈNCIA 1 

Sismes 

*Segons la intensitat: 

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

-Sisme d'intensitat superior a VII-VIII en comarques amb densitat de població mitjana o 

Zona B. 

-Sisme d'intensitat superior a VIII en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. 

*Segons la percepció o dany: 

-Sisme amb més de 10 víctimes de qualsevol categoria. 

-Sisme amb més de 6 víctimes greus  o categoritzades com immediates. 

-Sisme amb més de 10 morts. 

-Sisme amb molts edificis amb danys estructurals visibles. 

-Sismes amb fallada de les línies vitals a nivell comarcal. 

EMERGÈNCIA 2 
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RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Risc químic 

en el 

transport 

mercaderies 

perilloses 

En aquelles situacions en què s’ha produït un accident amb conseqüències que afecten o 

poden afectar a la població, béns i medi ambient de l’entorn immediat, no a la població fixa 

de nuclis urbans. 

*Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MMPP del grup 2 (veure 

punt 4.1.3.del PLA TRANSCAT) amb una fuita poc important. 

*Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MMPP amb una fuita 

important. 

*Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MMPP del grup 2(veure 

punt 4.1.3.del PLA TRANSCAT) on cal fer un transvasament de la càrrega.  

*Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MMPP del grup 2 (veure 

punt 4.1.3.del PLA TRANSCAT) on s’han produït una bolcada del vehicle sense fuita o amb 

una fuita poc important.  

*Incendi en el vehicle que no afecta continent ni contingut en què es vegi involucrada una 

cisterna que transporta MMPP del grup 2 (veure punt 4.1.3.del PLA TRANSCAT). 

*Incendi en el vehicle que afecta a continent i/o contingut en què es vegi involucrada una 

cisterna de MMPP. 

En cas de transport amb embalums, correspon iniciar una alerta en aquells casos en què es 

produeix un incendi en el vehicle que transporta MMPP si afecta al continent i/o contingut 

derivat o no d’un accident. I també en el cas d’accident amb fuita important. 

ALERTA 

Risc químic 

en el 

transport 

mercaderies 

perilloses 

L’activació en emergència és pertinent en aquelles situacions en què s’ha produït un 

accident i les seves conseqüències afecten tant a l’entorn immediat com a l’entorn més 

llunyà, principalment en casos en què és força probable que els efectes (fuita, explosió, 

vessament, etc.) arribin a nuclis de població fixa que es troben als voltants de la via de 

comunicació on ha tingut lloc l’accident. 

Igualment, per a casos en què es produeixi algun vessament incontrolat amb un impacte 

mediambiental molt important, que pugui afectar a rius o rieres grans, pous de captació 

d’aigua potable o aqüífers, la direcció del pla pot decidir activar el pla en fase d’emergència. 

EMERGÈNCIA 
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7. Document 7. Cartografia bàsica i específica (per a cada risc) 

 

Número plànol Títol Escala 

1 Situació 50.000 

2 Bàsic, terme municipal 5.000 

3 Bàsic. Urbà 1.500 

4 Incendis forestals, terme municipal 5.000 

5 Inundacions, terme municipal 5.000 

6 Nevades, terme municipal 5.000 

7 Nevades. Urbà 1.500 

8 Risc sísmic, terme municipal 5.000 

9 Risc síscmic. Urbà 1.500 

10 Accidents en el TMP, terme municipal 5.000 
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8. Document 8. Annexes 

 

8.1. Annexes als procediments operatius 

8.1.1. Models d’activació/desactivació del DUPROCIM en alerta/emergència 1/emergència 2 

 

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL CORREPONENT EN 
ALERTA/EMERGÈNCIA  
(enviar-ho al CECAT per fax al ''''''' ''''''' ''''''' o correu electrònic a ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  
'''''''''''''''' ''''' ''''' ''''' '' ''''''' ''''' ''''' '''''' 
 
..............................................................................., alcalde/ssa de Rodonyà,  pels poders que tinc, 
 
DECLARO: 

L’ALERTA en el municipi, a causa de ................................................... 

O 

ACTIVAT el Pla d’Actuació Municipal (PAM) corresponent en fase d’ALERTA / EMERGÈNCIA, a causa 
d’/de: 

□ ............................................................................................... 

□ Incendi forestal  

□ Inundacions  

□ Nevades 

□ Emergències sísmiques 

□ Accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril 

 
 
 
CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències. 

 
Les mesures previstes són: 

  

  

  
..............................................................................., 
Alcalde/ssa 
 
 
 
Rodonyà, .......... de/d’......................................... de 20....... 
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NOTIFICACIÓ  DE DESACTIVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL CORREPONENT 
(enviar-ho al CECAT per fax al '''''''' ''''''' '''''''' o correu electrònic a '''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
''''''''''''''''' '''' '''''' ''''' '' ''''''' '''''' ''''' '''''' 
 
 
................................................................................, alcalde/ssa de Rodonyà,  pels poders que tinc, ja 
que ha desaparegut tot el risc, 
 
DECLARO: 

DISSOLT el Comitè d'Emergències. 
DESACTIVAT el Pla d’Actuació Municipal (PAM) corresponent, a causa de ..........................................., 
i la tornada a la normalitat. 

 

 
 
 
................................................................................, 
Alcalde/ssa 
 
Rodonyà, .......... de/d’......................................... de 20....... 

 
 
 

8.1.2. Models de BAN amb ordre de limitació i condició d'ús dels serveis públics i privats i 

consum de béns 

 
 

BAN 
 
ORDRE DE LIMITACIÓ I CONDICIÓ D'ÚS DELS SERVEIS PÚBLICS I PRIVATS I CONSUM DE 
BÉNS 
L’Ajuntament comunica que s'ha de limitar l'ús del següents servis: .................................... 
............................................................................................................ i el consum dels següents 
béns: ............................................................................................................ (en el cas que 
tingueu que limitar l'ús del telèfon, aigua, electricitat, gas, queviures,...). Utilitzeu els serveis 
de .................................................................... només en cas de ................................................. 
................................................................................................................................................ 
 Seguiu les següents instruccions: 
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8.1.3. Models de BAN amb ordre amb 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, urbanitzacions, polígons,...). 
 
 Seguiu les següents instruccions: 

* Aneu amb els vostres vehicles a 
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
(especifiqueu el trajecte o la ruta a seguir, si cal). 

* Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...................................................................................(especifiqueu l’adreça). 

* Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en 
preneu; diners...). Si aneu carregats, l’evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil 
com cal. 

 

 
 
 

BAN 
ORDRE DE CONFINAMENT 
L’Ajuntament comunica que la població / barriada / urbanització / polígon ……......................… 
…………...........................................................................................................................................
........................................................…, ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva.  
 
Seguiu les següents instruccions: 
* Tanqueu les portes i les finestres.  

* Mantingueu els sistemes de ventilació i climatització en funcionament. 
* Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació. 
* No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres. 
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8.1.4. Model de Decret d’Alcaldia de requisa 

 

 
DECRET D'ALCALDIA MUNICIPAL DE REQUISA 
 

Vist l'estat d'emergència en fase d’EMERGÈNCIA que s'ha declarat en el municipi de 
Rodonyà a causa de ............................................................................................... 
 
Atès que s'ha activat el Pla d’Actuació Municipal (PAM) corresponent per afrontar la 
situació. 
 
Atès que .................................................................................................................... 
 
Per tot això, i d'acord amb el que ha consensuat el CECOPAL, l'Il·lustríssim Sr. Alcalde/ssa 
de Rodonyà proposa l'adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer: Procedir a la requisa dels següents béns; .......................................................... 
......................................................................................................................................... 
d'acord amb el que estableix la Llei núm. 4 de 20 de maig de 1997 de Protecció Civil i que 
regula les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant 
situacions de gran risc. 
 
Segon: Comunicar la present resolució a ....................................................................... 
...................................................................................................................... per al seu 
coneixement i compliment. 
 
VISTA l'anterior proposta, RESOLC de conformitat 
 
Rodonyà, a ...... d'/de ........................... de 20........ 
 
En dono fe,  
El/La secretari/a     L'Alcalde/ssa 
  
 
 
Signatura      Signatura 
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8.1.5. Model de Decret d’Alcaldia de prestació de serveis extraordinaris 

 

 
DECRET D'ALCALDIA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINARIS 
 

Vist l'estat d'emergència per ............................................................................................. 
en fase d’EMERGÈNCIA que s'ha declarat en el municipi de Rodonyà. 
 
Atès que s'ha activat el Pla d’Actuació Municipal (PAM) corresponent per afrontar la 
situació. 
 
Atès que .................................................................................................................... 
 
Per tot això, i d'acord amb el que ha consensuat el CECOPAL, l'Il·lustríssim Sr. Alcalde/ssa 
de Rodonyà proposa l'adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer: Procedir a la prestació dels següents serveis extraordinaris;......................... 
......................................................................................................................................... 
d'acord amb el que estableix la Llei núm. 4 de 20 de maig de 1997 de Protecció Civil i que 
regula les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant 
situacions de gran risc. 
 
Segon: Comunicar la present resolució a ....................................................................... 
...................................................................................................................... per al seu 
coneixement i compliment. 
 
VISTA l'anterior proposta, RESOLC de conformitat 
 
Rodonyà, a ...... d'/de ........................... de 20....... 
 
En dono fe,  
El/La secretari/a     L'Alcalde/ssa 
  
 
 
Signatura      Signatura 
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8.1.6. Models de comunicat d’avís d’evacuació o de confinament 

 

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

 Confina-t, si és possible a les habitacions més interiors. Condueix-hi també els 
animals domèstics. 

 Tanca les portes i les finestres. 

 Para els sistemes de climatització i ventilació. 

 No fumis, no encenguis foc. 

 No utilitzis el telèfon, deixa les línies lliures per als equips de socors. 

 Segueix les instruccions de les autoritats. Escolta la ràdio per saber l’evolució de 
l’emergència i les accions a seguir. 

 No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres. 

 

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. 

 Endueu-vos els animals domèstics, i si no podeu, deixeu-los confinats en una 
habitació interior i protegida. 

 
 
A ............................................., podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem 
informats.  
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8.1.7. Model de fulls de registre d’evacuats 

 

FULL DE REGISTRE   

Centre de recepció:  Data: 

Cognoms i nom Adreça Telèfon 
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8.1.8. Model de fulls de registre de voluntaris 

 

FULL DE REGISTRE DE VOLUNTARIS 

Dades personals Destinació Relleu 

Cognoms i nom Adreça Telèfon Lloc Dia Hora Dia Hora 
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8.2. Annex Fitxes dels habitatges aïllats 
 

 


