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4.1.
Procediment operatiu
4.1.1. Criteris d'activació. Nivells

» PRE-ALERTA:

La pre-alerta es produeix, en general quan:
o És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a
mig termini.
o També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions (per
exemple les derivades de control de preses que generen cabals propers a
produir inundacions).
La pre-alerta no implica l’activació del Pla.

» ALERTA:

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

» EMERGÈNCIA:

El Pla s'activa en fase d’emergència, en general davant de les situacions següents:
 S’informa de l’activació en fase d’emergència d’un Pla Especial de la Generalitat en
fase d’emergència per afectació a la zona on es troba el municipi.
 Davant d’emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per
al municipi o danys a la població.
A l'annex 1 es detallen criteris concrets per riscos concrets.
4.1.2. Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells
TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL
FASE
TASQUES
 Seguiment de la situació:
 Comunicats del CECAT
PREALERTA
 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/
 Estat de la xarxa viària:
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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.
Activar el Pla bàsic municipal i comunicar-ho al CECAT.
Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos
d’esquadra o SEM).
Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de
trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups
locals d’actuació que s’escaigui.
Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.
Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir
comunicació amb el CECAT.
Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats
especials.
Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència.
Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població
afectada, si escau.
Col·laborar en les evacuacions, si escau.
En cas de ventades:
 Tancar els següents espais públics:
 Parcs públics i zones de pública concurrència.
 Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a
l’aire lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o
caiguda de branques o arbres.
 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants
(arbres trencats, mobiliari urbà, runes, etc.).
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.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC QUÍMIC

 Activar el Pla d’actuació municipal per a accidents greus en
ALERTA
EMERGÈNCIA

establiments amb substàncies 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
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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 Plaseqcat, en
cas de dubte, recomanar el confinament, i demanar si tenen
necessitats especials.
Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència.
Suspendre esdeveniments públics i altres activitats dins la zona
afectada.
Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població
afectada, si escau.
Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries.
Fer l’avituallament dels elements vulnerables amb concentració de
persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg.
Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al
CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC D’INUNDACIONS
 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 o punts d’aforament:
PREALERTA



Riu Llobregat.

 Les següents actuacions concretes en els següents punts d’actuació
prioritària:
 PAP-1: No hi ha definides.
 PAP-2: No hi ha definides.
 5. Les següents actuacions concretes en els següents punts
conflictius:
 No hi ha definits.
 6. Avisar aquelles persones que facin activitats a la llera del riu. En
concret:
 Passejants i esportistes.

ALERTA

 Activar el Pla d’actuació municipal per inundacions i comunicar-ho al
CECAT.
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 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos


















d’esquadra o SEM).
Constituir el Comitè d’emergències municipal (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:
 PAP-1: No hi ha definits.
 PAP-2: No hi ha definits.
Les següents actuacions concretes en els següents punts conflictius:
 No hi ha definits.
Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària:
Tancar els següents espais públics:
 Accés llera del riu Llobregat.
Suspendre els esdeveniments públics a l’aire lliure que puguin tenir
risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres.
Suspendre activitats esportives i recreatives al mar o als rius i
controlar l’accés als passeigs marítims, esculleres i dics.
Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats
especials.
Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local (treure fang i arbres
trencats).
Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població
afectada, si escau.
Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries.
Registre i organització dels voluntaris ocasionals.
Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al
CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES
 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
ALERTA
d’esquadra o SEM).
 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de
EMERGÈNCIA
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.
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 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.
Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència.
Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població
afectada, si escau.
Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries.
Fer l’avituallament dels elements vulnerables amb concentració de
persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg.
Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al
CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES
 Seguiment de la informació:
 Comunicats del CECAT
 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/
 Estat de la xarxa viària:
http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.
 Fer seguiment de la situació nivometeorològica als punts següents:
 Tota la ciutat.
 Comprovar la disponibilitat de fundents als magatzems:
 Protecció Civil Municipal.
 Comprar més fundents, si és necessari, a:
 Sal Costa.
PREALERTA
 Distribuir fundents als següent punts i rutes:
 Punts de distribució de fundents:
 No hi ha definit.
 Rutes de distribució de fundents:
 No hi ha definit.
 Posar fundents a disposició de la població en els següents punts:
 No hi ha definit.
 Senyalitzar els següents punts conflictius per risc de glaçades:
 No hi ha definit.
 Habilitar zones d’aparcaments de vehicles a:
 No hi ha definit.
 Revisar l’estat dels grups electrògens disponibles a:
 Associació voluntaris de protecció civil.
ALERTA
 Activar el Pla d’actuació municipal per nevades i comunicar-ho al
CECAT.
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 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos






d’esquadra o SEM).
Constituir el Comitè d’emergències municipal (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.
Neteja, i distribució de fundents si escau, als següents punts i rutes:
 Punts a netejar la neu:




No hi ha definit.

Rutes de neteja:
 Prioritat 1:
 Ruta 1.1: No hi ha definit.



Ruta 1.2: No hi ha definit.

 Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària:
 No hi ha definit.
 Tancar els següents espais públics:
 Parcs i zones de pública concurrència.
 Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a







PREALERTA

ALERTA

l’aire lliure.
Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats
especials.
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.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC AERONÀUTIC
 Seguiment de la informació:
 Comunicats del CECAT.
 Responsable de la instal·lació.
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.
 Activar el Pla d’actuació municipal per a emergències aeronàutiques i
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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.
Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència.
Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau.
Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població
afectada, si escau.
Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries.
Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al
CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC SÍSMIC
 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.
 Activar el Pla d’actuació municipal per sismes i comunicar-ho al
CECAT.
 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos
d’esquadra o SEM).
 Constituir el Comitè d’emergències municipal (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 i demanar si tenen necessitats
especials.
 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades.
 Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar
possibles danys:
 Equipaments públics: veure llistat d’elements vulnerables
 Edificis de més de 5 plantes: veure llistat d’elements vulnerables
 Edificis més antics: veure llistat d’elements vulnerables
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ALERTA
EMERGÈNCIA 1
EMERGÈNCIA 2

Edificis singulars: veure llistat d’elements vulnerables
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.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC RADIOLÒGIC
 Activar el Pla d’actuació municipal per emergències radiològiques 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 Radcat i, en
cas de dubte recomanar el confinament, i demanar si tenen
necessitats especials.
 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència.
 Suspendre esdeveniments públics i altres activitats dins la zona
afectada.
 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població
afectada, si escau.
 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries.
 Fer l’avituallament dels elements vulnerables amb concentració de
persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg.
 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al
CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal.

9

Document Únic de Protecció Civil de L’Hospitalet

Maig 2016

4.1.3. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís
AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D’AVÍS
RESPONSABLE

PER A QUALSEVOL
RISC:

Coordinador
Municipal de
l’emergència.

MITJANS

DESTINATARIS

Telefònics i correus
electrònics.

Comitè municipal
de l’emergència.

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

Durant
Durant

Durant
Fi

Responsable

Acció

Mitjà

Alcalde o persona que Comunicar activació del Pla al Telèfon,
delegui
CECAT
Correu electrònic o
Xarxa Rescat
CRA o coordinador Sol·licitud d’ajuda externa, si escau Telèfon
municipal
al 112
Alcalde o persona que Intercanvi informació amb el Telèfon,
delegui
CECAT
Correu electrònic o
Xarxa Rescat
Grups locals d’actuació
Col·laboració
amb
cossos Presencialment
d’emergència
Alcalde o persona que Comunicar desactivació Pla al Telèfon,
delegui
CECAT
Correu electrònic o
Xarxa Rescat

4.2.
Mesures de protecció a la població
4.2.1. Execució de l'evacuació
L’evacuació consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura.
La responsabilitat de donar l'ordre d'evacuació recau en l’alcalde o alcaldessa. Quan un pla
especial de la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en la
direcció del Pla especial.
4.2.2. Zones d'allunyament
L’allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma
temporal.
Possibles zones d'allunyament: Parcs, jardins i places de la ciutat.
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4.2.3. Pautes de confinament
El confinament consisteix en refugiar-se, tancar totes les obertures i entrades de les
edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-se al més lluny possible de l'origen del risc.
Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin
altres indicacions.
4.2.4. Control d'accessos
L’objectiu del control d’accessos és impedir que persones i vehicles aliens a la gestió de
l’emergència puguin entrar en la zona de risc. D’aquesta manera s’impedeix que aquestes
persones es posin en perill i es garanteix que no destorben els grups actuants a la zona de risc.
Pot ser necessari, en el seu cas, el control i l’ordenació del trànsit en les zones adjacents, amb
l’objecte de facilitar l’arribada de nous recursos; el Cap del Grup Local d’Ordre i Avisos a la
Població decidirà els recorreguts adients.

Centres d'acollida. Tipologia.
Codi

Nom

Adreça

IES04

Poliesportiu Sergio Manzano

IES45

Complex Esportiu l’Hospitalet
nord
Poliesportiu municipal del
Centre
Poliesportiu Municipal Fum
d’Estampa
Poliesportiu Municipal Santa
Eulàlia

Av. Mare de Déu de
Bellvitge 7
Av. Manuel Azaña 23

IES61
IES62
IES65

Telèfon

Capacitat
aproximada
2200
3300

C. Riera de
l’Escorxador 15
C. Rosich, 12

3050

C. Jacint Verdaguer
15

800

1300
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