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1 PROCEDIMENT OPERATIU PER RISC 

1.1 RISC	TERRITORIAL	

No previst. 
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1.2 RISC	INCENDIS	FORESTALS	

1.2.1 Criteris d’activació. Nivells 

 

NIVELL   CRITERIS 

PRE‐ALERTA  ‐ Quan el Pla Infocat estigui en situació de Prealerta en la comarca. 

ALERTA  ‐ Quan el pla infocat estigui activat en alerta en la comarca. 

‐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. 

EMERGENCIA  ‐ Quan el pla infocat estigui activat en EMERGENCIA. 

‐ Quan hi hagi una situació greu provocada per un incendi forestal  

‐Altres  supòsits,  a  criteri  de  la  Direcció  del  Pla,  que  justifiquin  l’activació 
d’un dispositiu preventiu especial. 

 

 

1.2.2 Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells. 

 

Es recomana que un cop l’any, es realitzin les següents tasques: 

 Fer  un  repàs  de  les  actuacions municipals  en  cas  d’incendi  forestal,  inundacions,...  i 
recursos disponibles (llocs d’acollida, avituallaments,...). 

 Comprovar el correcte funcionament de les emissores ADF i RESCAT. 

 Realitzar reunions de coordinació municipals i amb ADF (pel cas d’incendis forestals). 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENT 4 – PROCEDIMENT OPERATIU    Página 2 de 16 

PREALERTA 

 

 
‐ Fer seguiment de la situació: 

o Comunicats de CECAT ( avisos d’activació i recomanacions). 

o Informació meteorològica ( www.meteo.cat/predicció). 

o Activacions del PLA ALFA: 

(http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/) 

o Mapa de predicció de perill d’incendis forestals (Dept.  Medi Natural): 

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

‐ Comunicar aquesta situació als grups d’actuants i serveis municipals que es puguin veure 

afectats. 

ALERTA/EMERGÈNCIA 

 

ACTIVAR el Pla en ALERTA/EMERGÈNCIA  i comunicar‐ho a CECAT ( veure en el document D6 

les dades de contacte de CECAT). 

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

INFORMAR  de  la  situació  als  membres  del  comitè  d’emergències  municipal.  En  cas 

d’emergència  o  si  es  considera,  CONVOCAR‐LOS  al  Centre  de  Coordinació  d’Emergències 

Municipal (CECOPAL). 

ACTIVAR grups d’actuants  locals que es requereixin ( brigades,..)  i assegurar que es manté el 

contacte amb els caps de grup. 

Mantenir el CONTACTE AMB ADF ( emissora ADF  i telefònicament) i CECAT (telefònicament i 

emissora RESCAT) i fer seguiment de la situació. 
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ACTUAR EN LA REDUCCIÓ DEL RISC (veure cartografia associada): 
 

 Tancar espais, suspendre esdeveniments,.... que suposin posar en risc a la població. 

 Avisar  i  alertar  les  empreses  subministradores  de  recursos  bàsics  del  municipi  perquè 

estiguin atentes a qualsevol  incidència. Preveure la rehabilitació dels serveis bàsics (aigua, 

electricitat, gas, telefonia, vies de comunicació, ...) al municipi, com a conseqüència de talls 

en el subministrament.  

 Establir  punts  de  vigilància  que  permeti  visualitzar  la  zona  de  risc,  des  de  llocs  segurs,  i 

mantenir informat al CECOPAL. 

ACTUAR EN LA PROTECCIÓ DE LA POBLACIÓ: 
 

 Identificar elements vulnerables  i contactar‐hi si es considera, en  funció de  la situació de 

risc. Traslladar‐los instruccions d’acord amb el director del Pla superior activat. 

 Habilitar llocs d’acollida si es requereixen. 

 Col∙laborar en les evacuacions si s’escau. 

 Vetllar per provisions d’aliments o altres recursos que es puguin necessitar. 

 Gestionar  voluntaris  ocasionals  (recordar  que  només  poden  dur  a  terme  tasques 

logístiques i de baix risc). 

ACTUAR EN LA INFORMACIÓ A LA  POBLACIÓ: 
 

 Informar  a  la  població  vulnerable  sobre  la  situació  i mesures  d’autoprotecció  a  prendre, 
d’acord amb el director del pla autonòmic superior activat. 
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1.2.3 Avisos: organització, sistemes i recorreguts d’avís. 

 

En general: 

En coordinació amb el gabinet d’informació de CECAT ( telèfon de contacte en DOCUMENT D6) 

es traslladaran les mesures d’autoprotecció per al risc que correspongui a través de: 

- Web municipal 

- Xarxes socials (twitter, facebook,...) 

- Elements més  vulnerables  (en  el  document D3  s’especifica mitja  de  contacte  i  rutes 

d’avís si n’hi ha) 

- Radio local (si se’n disposa) 

 

Avís a elements vulnerables: En el document D3 s’indica per cada risc el mitjà de contacte amb 

els elements vulnerables definits i rutes d’avís, si n’hi ha. 

 

1.2.4 Procediments de relació i d’integració amb els plans d’àmbit superior. 

 

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 
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1.3 NEVADES	

1.3.1 Criteris d’activació. Nivells 

 

 

NIVELL  CRITERIS 

PREALERTA  Quan el mapa de risc diari estableixi un risc MODERAT en la comarca. 

Situacions en les quals, en cas de complir‐se les prediccions, es preveu que es 

produeixin  afectacions  a  serveis  bàsics,  mobilitat  o  població,  i  cal  fer  un 

seguiment de l’evolució de la situació, per si pot derivar en un escenari en el 

qual sigui necessari ACTIVAR el NEUCAT. 

ALERTA  Quan el mapa de risc diari estableixi un risc ALT en la comarca. 

 
Quan,  com  a  conseqüència  de  la  neu,  es  comencin  a  produir  afectacions 
puntuals i/o lleus sobre la xarxa viària i/o ferroviària, algun dels serveis bàsics 
o a la població. Com a afectacions podem entendre, per exemple: que en una 
zona o comarca: sigui necessari  l’ús de cadenes de manera generalitzada, es 
talli  el  trànsit  de  vehicles  pesats,  articulats...,  es  produeixin  talls  de 
subministraments de serveis bàsics, de forma puntual o de curta durada.  
 

EMERGENCIA  Quan el mapa de risc diari estableixi un risc EXTREM en la comarca. 

 
Com a conseqüència de la neu, es comencin a produir afectacions importants 
a la xarxa viària i/o ferroviària, algun dels serveis bàsics o a la població : talls 
de trànsit, bloqueig de vehicles, nuclis aïllats, interrupció del transport públic, 
fallades en subministraments bàsics ... 
 

 

1.3.2 Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells. 

 

Es recomana que previ a l’època de risc de nevades, es realitzin les següents tasques: 

 Comprovar  que  els  recursos  propis  (  humans,  vehicles,  pales  manuals...)  estan  en 
bones condicions. 

 Assegurar provisió de sal. 

 Verificar contacte d’empreses de maquinaria excavacions (en cas que es requereixi)  i 
altres proveïdors de serveis, material i avituallaments. 
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 Comprovar  funcionament  emissores  RESCAT  si  es  disposen  (recordar  que  tenim  un 
canal comarcal on hi ha integrades la majoria de policies locals). 

 Recordar els possibles llocs d’acollida del municipi . 

 Realitzar  reunions  de  coordinació  amb  els  grups  actuants  municipals  per  recordar 
funcions. 

 Fer difusió  a  la població  dels  fulletons  elaborats  per  la DGPC  sobre què  fer  en  cas  de 
nevades ( o bé a través de web, xarxes socials,...). 

 

 

 

PREALERTA 

 

 
Fer seguiment de la situació: 

o Comunicats  de  CECAT  (  avisos  d’activació  i  recomanacions)  i  informació 

meteorològica ( www.meteo.cat/predicció). 

o Recordeu tenir a mà les emissores RESCAT per emetre o rebre informació ( de 

CECAT, Ajuntaments de la comarca i Consell Comarcal del Bages). 

Comunicar  aquesta  situació  als  grups  d’actuants  i  serveis  municipals  que  es  puguin  veure 

afectats. 

Preparació de la distribució logística dels recursos del municipi (comprovar que es disposa de 
sal, comprovar contacte amb empresa de neteja de vials,...). 
 

 

» Punts d’emmagatzematge de sal 

 

Localització   Dades 

Magatzem 

municipal 
La Fàbrica ( nucli Fonollosa) 

Cooperativa UMAC 
938368100 

David Fàbrega 630.24.77.39 

Mas Sant Andreu   Palet de Sal 
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» Punts de subministrament de sal 
 

Localització   Dades 

Peu de camí. Camí de les Garrigues a 

l’alçada de les Garrigues Velles 

Sacs de 25kg a disposició dels veïns de 

la zona si ho necessiten. 

Peu de camí. Camí Vell d’Aguilar, alçada 

Mas Morera 

Peu de camí. Carretera de Camps 

alçada de la Casa Nova. 

 

 
Avisar i mantenir informada la població de la situació de risc per nevades, donant a conèixer 
les mesures d’autoprotecció a prendre en cas de nevades  i fent seguiment especial d’aquella 
població que pugui considerar‐se molt vulnerable (gent gran, amb necessitats mèdiques...).  

 
Preveure  l’obertura  d’albergs  d’acollida  (indigents  o  persones  en  situació  de  pobresa 
energètica). 

 

 

 

 

ALERTA/EMERGÈNCIA 

 

 

ACTIVAR el Pla en ALERTA/EMERGÈNCIA  i comunicar‐ho a CECAT ( veure en el document D6 
les dades de contacte de CECAT). 

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

INFORMAR  de  la  situació  als  membres  del  comitè  d’emergències  municipal.  En  cas 
d’emergència  o  si  es  considera,  CONVOCAR‐LOS  al  Centre  de  Coordinació  d’Emergències 
Municipal (CECOPAL). 

ACTIVAR grups d’actuants  locals que es requereixin ( brigades...)  i assegurar que es manté el 
contacte amb els caps de grup. 

Mantenir el CONTACTE AMB CECAT (telefònicament i emissora RESCAT) i fer seguiment de la 
situació. 
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ACTUAR EN LA REDUCCIÓ DEL RISC (veure cartografia associada): 

RUTES DE NETEJA 

 
 

RUTA 1: FONOLLOSA-CAMPS (A realitzar per l’empresa DUOPICH)

 

Zona Fonollosa: 

Carrer Major fins la Fàbrica    

Carrer Sant Jordi    

Carrer Àngela Torras – Escola /Pavelló   

En segona fase    

Fonollosa – Camí de les Garrigues (connexió a Pocafarina i Pla de les Garrigues)  

Fonollosa – Torre del Pinyer    

Ronda Cal Jep Bonic -Fàbrica   

 

Zona Camps: 

Raval del Paisà fins al nucli de Camps i cementiri..  

Accés des de Camí de Camps fins a Cal Magí 

BV-3008 / Raval del Soler 

En segona fase 

Connexió des de Camí de Camps amb Camí de Fonollosa 

   

RUTA 2: FALS-CANET DE FALS (A realitzar per la Cooperativa UMAC de Fals.) 

 

Zona Fals: 

Accés de BV-3012 a Magatzem UMAC 

Camí de BV-3012 pk 2,5 a Fals  

Camí de BV-3012 pk 2 a Cal Tatger 

Camí de BV-3012 pk 2,5 a Mas Grau 

 Av. dels Ametllers – Plaça Església – C/Sant Vicenç – C/ Torrent – C/Escoles  
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Camí de Fals a Cal Sebastià   

Cal Tagore fins a Cal Mongia    

Raval de la Creu i fins a Cal Lluís de la Creu 

Camí a Les Torres de Fals (Només en cas de Pessebre Vivent) 

 

En segona fase    

Camí dels Plans de la Gabriela  i accés a Mas Gabriela 

Accés a Mas Oms    

Accés a sector Boixeda i Sant Andreu    

 

Zona Canet de Fals: 

 

Av. Otger Cataló fins a Mas Serra   

Av. Lluís Sentís – Pc. de Sant Jordi    

Carrer Ferran Serarols – Advocat Sabata – Plaça Gascunya    

Pas de la Gabriela    

En segona fase    

C/ dels Pins – C/Mirador de Canet – C/ dels Boixos    

C/ Guillem de Cervera – C/ Joan Vergés – C/ Armillas Gil – C/ Bernat d’Anglesola    

C/ Passeig del Llac – Av. De les Torres de Fals – Av. Verge de Montserrat   

Camí de BV-3008 pk 3,5 a zona de Mas Oms. 
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TALLS DE TRANSIT I SENYALITZACIÓ 

 

Els  talls  a  les  carreteres  i/o  vies  que  passen  pel municipi,  si  es  requereix,  es  sol∙licitaran  al 

Servei Català del Trànsit mitjançant els Mossos d’Esquadra  i quan l’emergència ho requereixi 

es  proposarà  realitzar  controls  de  pas  restringit,  autoritzaran  només  el  pas  dels  veïns  i  dels 

serveis necessaris. 

 

Carretera/autopista 
Pk 

entrada 
Pk 

sortida 
Titularitat 

 BV‐3008    2  17,5   Diputació de Barcelona   

 BV‐3012    1  4,8   Diputació de Barcelona   

 

 

CONTROLS D’ACCESSOS EN XARXA VIÀRIA LOCAL 

No es preveu. 
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ZONES D’APARCAMENT ESPECIAL I/O COL∙LOCACIÓ DE CADENES 

 

Localització   Característiques 

Accés Est Canet 

de Fals 

 

Molí de Boixeda 
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Accés Fals 

 

Fonollosa  

( darrera Escola i 

poliesportiu) 
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ALTRES POSSIBLES MESURES 

 Vetllar els SERVEIS PUBLICS que es puguin veure afectats  i contactar‐hi si cal per anul∙lar‐

los o prendre altres mesures: 

o Transport escolar 

o Serveis funeraris 

o Servei de menjador escolar 

o Recollides d’escombraries 

o Transports interurbans 

o ... 

 Tancar espais, suspendre esdeveniments,.... que suposin posar en risc a la població. 

 Avisar i alertar les EMPRESES SUBMINISTRADORES de recursos bàsics del municipi perquè 

estiguin atentes a qualsevol  incidència. Preveure la rehabilitació dels serveis bàsics (aigua, 

electricitat, gas, telefonia, vies de comunicació, ...) al municipi, com a conseqüència de talls 

en el subministrament.  

ACTUAR EN LA PROTECCIÓ DE LA POBLACIÓ: 

 

 Identificar elements vulnerables  i contactar‐hi si es considera, en  funció de  la situació de 

risc. Traslladar‐los instruccions d’acord amb el director del Pla superior activat. 

 Vetllar persones especialment vulnerables a través  de serveis socials municipals. 

 Habilitar llocs d’acollida si es requereixen. 

 Vetllar per provisions d’aliments o altres recursos que es puguin necessitar. 

 Gestionar  voluntaris  ocasionals  (recordar  que  només  poden  dur  a  terme  tasques 

logístiques i de baix risc). 

 Col∙laborar en les evacuacions si s’escau. 

ACTUAR EN LA INFORMACIÓ A LA  POBLACIÓ: 

 

 Informar  a  la  població  vulnerable  sobre  la  situació  i mesures  d’autoprotecció  a  prendre, 
d’acord amb el director del pla autonòmic superior activat. 
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1.3.3 Avisos: organització, sistemes i recorreguts d’avís. 

 

En general: 

En coordinació amb el gabinet d’informació de CECAT ( telèfon de contacte en DOCUMENT D6) 

es traslladaran les mesures d’autoprotecció per al risc que correspongui a través de: 

- Web municipal 

- Xarxes socials (twitter, facebook,...) 

- Elements més  vulnerables  (en  el  document D3  s’especifica mitja  de  contacte  i  rutes 

d’avís si n’hi ha) 

- Radio local (si se’n disposa) 

 

Avís a elements vulnerables: En el document D3 s’indica per cada risc el mitjà de contacte amb 

els elements vulnerables definits i rutes d’avís, si n’hi ha. 

 

1.3.4 Procediments de relació i d’integració amb els plans d’àmbit superior. 

 

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 
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2 MESURES	DE	PROTECCIÓ	A	LA	POBLACIÓ	

 

2.1 EXECUCIÓ	DE	L’EVACUACIÓ	

 

La decisió d'evacuar i allotjar la població correspon a la Direcció del Pla autonòmic d'acord amb 
l'alcalde o alcaldessa o els alcaldes o alcaldesses dels municipis corresponents i comptant amb 
l'assessorament  del  Grup  d'intervenció  i  del  Grup  d'avaluació  dels  incendis  i  dels  riscos 
associats.  
 
En cas d'urgència, la decisió podrà ser presa pel coordinador del CCA (centre de comandament 
avançat), el coordinador operatiu del Grup d’intervenció o l’Alcalde. 
 
Si no hi ha un pla de la Generalitat activat, la responsabilitat de donar l’ordre, d’evacuació 

recau en l’alcalde o alcaldessa. 

L’Execució de l’evacuació la realitzarà el Grup d’Ordre (Mossos d’Esquadra i Policies locals)  en 

coordinació amb l’Ajuntament per tal de poder preparar els llocs d’acollida que corresponguin. 

 

2.2 ZONES	D’ALLUNYAMENT	

 

No es preveuen zones d’allunyament. 

 

2.3 PAUTES	DE	CONFINAMENT	

 

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

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

Com a norma general, cal considerar sempre el confinament com la mesura d’autoprotecció a 

seguir més adequada tret que les autoritats valorin altres indicacions. 

 

3 CENTRES D’ACOLLIDA. TIPOLOGIA 

 

A continuació es  relacionen els llocs d’acollida municipals previstos. 

En funció del risc i la seva ubicació, caldrà definir el lloc d’acollida òptim per tal de garantir que 

es trobi en lloc segur.  
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