PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE L’HOSPITALET
LLOBREGAT.

PROGRAMA D’IMPLANTACIÓ
I MANTENIMENT DEL PLA
MUNICIPAL

Pla de protecció civil de L’Hospitalet de Llobregat
Programa d’implantació i manteniment del pla
17/11/2015

DE

ÍNDEX
1.

IMPLANTACIÓ DEL PLA ................................................................................. 3

1.1
1.2
1.3

PROGRAMA DE FORMACIÓ DELS ACTUANTS .......................................................... 3
INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ................................................................................ 3
IMPLANTACIÓ DELS RECURSOS TÈCNICS .............................................................. 4

2.

MANTENIMENT DEL PLA ................................................................................ 5

2.1

2.3

ACTUALITZACIONS I REVISIONS DE L’ANÀLISI DE RISC I DEL DOCUMENT BÀSIC ........ 5
2.1.1 RESPONSABILITAT ................................................................................... 5
2.1.2 PROCEDIMENT......................................................................................... 5
2.1.3 TERMINIS ................................................................................................ 6
ACTUALITZACIONS I REVISIONS DELS MANUALS D’ACTUACIÓ ................................. 6
2.2.1 RESPONSABILITAT ................................................................................... 6
2.2.2 PROCEDIMENTS ....................................................................................... 6
2.2.3 TERMINIS ............................ ERROR! NO S'HA DEFINIT L'ADREÇA D'INTERÈS.
ACTUALITZACIONS I REVISIONS DELS ANNEXOS GENERALS ......................................
2.3.1 RESPONSABILITAT ................................................................................... 7
2.3.2 PROCEDIMENTS ....................................................................................... 7
2.3.3 TERMINIS
2.4
ACTUALITZACIONS I REVISIONS DEL PROGRAMA D’IMPLANTACIÓ I
MANTENIMENT ......................................................................................... 7
2.4.1 RESPONSABILITAT ................................................................................... 7
2.4.2 PROCEDIMENTS ....................................................................................... 7
2.4.3 TERMINIS ................................................................................................ 7

3.

PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES ................................................... 8

4.

PLANS MUNICIPALS HOMOLOGATS............................................................ 9

2.2

Pla de protecció civil de L’Hospitalet de Llobregat
Programa d’implantació i manteniment del pla
17/11/2015

1. IMPLANTACIÓ DEL PLA
El responsable de dur a terme les tasques d’implantació del Pla serà el Director del Pla Local de
Seguretat.

1.1

PROGRAMA DE FORMACIÓ DELS ACTUANTS

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

Tipus

Risc

Adreçat a

Sessions informatives:
Generalitats del pla especial.
Risc al municipi.
Manual d’actuació.

PBEM
INUNDACIÓ
NEVADES

Organigrama municipal de
l’emergència

Reunió de coordinació i exercici
pràctic
Repàs del manual d’actuació.
Supòsits pràctics d’emergència.

PBEM
INUNDACIÓ
NEVADES

Organigrama municipal de
l’emergència

Per als exercicis pràctics caldria comptar amb la col·laboració de la Direcció General de
Protecció Civil.

1.2

INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ

Programa de campanyes informatives anuals:
Campanya

Tipus de
risc

Tipus

Data

Presentació institucional del pla
un cop aprovat.
Ban informatiu presentació.
Anual

PBEM
INUNDACIÓ
NEVADES

Revista i Web municipal
Notícia de l’homologació
Resum del pla.
Consells d’autoprotecció.
Xerrada associacions de veïns i
elements vulnerables principals.

Recordem que per aquet risc la DGPC de la Generalitat disposa de material divulgatiu per a la
població.
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1.3

IMPLANTACIÓ DELS RECURSOS TÈCNICS

El municipi implantarà els recursos següents:
Recurs

Xarxa integrada
megafonia mòbil

Emplaçament

de

Telefonia, equipament
informàtic i adequació
del espais

Responsable

Vehicles de la Policia Local

Seguretat Ciutadana

Policia Local i CECOPAL

Seguretat Ciutadana

El responsable del destí al qual vagi cada recurs serà també responsable que se’n faci el
manteniment adequat i que sigui en un lloc accessible i operatiu en cas d’emergència.
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2. MANTENIMENT DEL PLA
2.1

RESPONSABLES

Els responsables del manteniment del Pla a nivell municipal són:
Nom

Càrrec
Director del Pla Local de Seguretat i Protecció Civil
Tècnic de Protecció Civil
Tècnic de Protecció Civil
Tècnic de Protecció Civil

2.2

ACTUALITZACIONS I REVISIONS DELS MANUALS D’ACTUACIÓ

2.2.1 PROCEDIMENT
S’ha d’actualitzar anualment:
 Els canvis menors en infraestructures, activitats econòmiques i serveis bàsics del municipi.
 Les dades de població.
 Els canvis menors en l’anàlisi de risc.
 La posada al dia del nom dels càrrecs que figuren en el Pla, les seves responsabilitats i les
funcions que tenen assignades
 Els titulars de les funcions o la reestructuració en el repartiment de les responsabilitats.
 Ubicació dels centres operatius del Pla municipal: Centre Receptor d’Alarmes o Cecopal.
 La realització del nou calendari de campanyes municipals.
 La modificació de les fitxes d’actuació, si es creu necessari.
Després de les eleccions municipals s’ha d’analitzar el Pla per si fos necessari actualitzar-lo de
nou. També s’ha d’actualitzar quan es publiqui una nova normativa o disposició legal que afecti
d’alguna manera el Pla.
S’han de plantejar revisions en els Manuals d’Actuació corresponents:


Quan hi hagin variacions importants en els plans especials o específics autonòmics que
afecten l’Hospitalet de Llobregat.



Quan es produeixi una variació important del risc en origen o de la ubicació dels elements
vulnerables.



Quan es produeixin altres variacions importants de l’organització municipal.



Al cap de quatre anys.
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Un cop actualitzada la informació o revisat el Pla:
 S’ha de passar pel Ple de l’Ajuntament.
 S’ha de trametre una còpia del fulls corresponents al servei territorial corresponent de la
Direcció General de Protecció Civil.
 S’hauran d’actualitzar els PAU corresponents.
 En cas de revisió, caldrà aprovar-la pel Ple Municipal i homologar-la de nou.
2.2.2 TERMINIS
Actualitzacions:
Anual , un cop estigui el pla homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
Revisió:
 Cada quatre anys.
 S’enviarà, al servei territorial per tal que el faci arribar a la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya, i es pugui homologar.
Data de l’última actualització:

Data de la propera actualització:

Data de l’última revisió:

Data de la propera revisió:

Data d’homologació:

Data d’homologació de l’última revisió:

2.3

ACTUALITZACIONS I REVISIONS DELS ANNEXOS GENERALS

2.3.1 RESPONSABILITAT
Els responsables són els mateixos que els que s’han indicat en el punt 2.1.1.
2.3.2 PROCEDIMENTS

» S’ha d’actualitzar anualment:

 La base de dades de mitjans i recursos.
 La cartografia bàsica.
 Les modificacions derivades de l’actualització de l’anàlisi de risc.
 La modificació de les fitxes d’actuació, si es creu necessari.
S’ha de mantenir al dia l’inventariï de mitjans i recursos, en els seus aspectes més
importants, i la llista telefònica. A aquets efecte s’han de fer comprovacions periòdiques
(amb una periodicitat mínima d’un any).

» S’han de plantejar la revisió dels annexos generals:


Quan canviï les especificacions oficials sobre el Catàleg de mitjans i recursos.



Quan es produeixin altres variacions importants de l’organització municipal.



Al cap de quatre anys.
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2.4

ACTUALITZACIONS
I
REVISIONS
D’IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT

DEL

PROGRAMA

2.4.1 PROCEDIMENTS

» S’ha d’actualitzar anualment:
El calendari d’activitats municipals formatives, informatives i simulacres.
Els equips s’han de revisar amb la periodicitat que correspongui en cada cas, amb un programa
anual estricte.
Revisió del Programa:
S’han de plantejar revisions en el programa d’implantació i manteniment al cap de quatre anys.

2.4.2 TERMINIS
Actualització anual.
Revisió quadriennal.
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3. PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES
S’ha de dur a terme, com a mínim, un simulacre cada quatre anys.
Programa d’exercicis anuals:
Data

Tipus

Adreçat a

Exercici de despatx

Actuants municipals (rotatiu)

Programa de simulacres anuals:
Data

Tipus

Adreçat a

PBEM, INUNDACIÓ, NEVADES

Organigrama municipal de l’emergència
Tots els actuants
Població implicada

Almenys cada dos anys, un dels exercicis de despatx esdevindrà simulacre complet pel que fa
al dispositiu municipal.
A més, la DGPC de la Generalitat, convocarà els corresponents simulacres dels plans especials
segons el seu propi programa d‘implantació i manteniment. Quan un d’aquests simulacres afecti
al municipi, aquest substituirà el municipal.
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4. PLANS MUNICIPALS HOMOLOGATS
En aquests moments disposem del PBEM, Pla Bàsic Emergències Municipal ,
homologat el 09/07/2009.
També disposem del PAM per risc d’inundacions ,INUNCAT. Homologat el
14/12/2013.
Pendent d’homologació PAM per RISC QUIMIC
Pendent d’homologació PAM per risc de NEVADES.
Pendent d’homologació PAM per risc de SISMES.
Pendent d’homologació PAM per risc d’accident en el TRANSPORT DE
MERCADERIES PERILLOSES

4.1

PLANS ESPECIFICS ASSOCIATS.

En aquests moments disposem del pla específic de la cavalcada de reis i el de
l’espectacle pirotècnic ( castell de foc de la cavalcada de reis) , i del pla específic
de la cursa nocturna,pla específic per a la pedalada popular Festa de la Bici
ENRODA’T, tots ells pendents d’homologació.
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