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Annex 1. Criteris d'activació dels plans de protecció civil de la Generalitat
RISC

Pandèmies

SITUACIÓ
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.
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.
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.

FASE D'ACTIVACIÓ
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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.
RISC

Transport de
viatgers per
ferrocarril

SITUACIÓ
-Evacuació dels usuaris de trens a les zones de
vies obertes i en general fora de túnels,
viaductes, ponts, estacions suburbanes
(tancades) o estacions principals.
-Altres operatives de protecció a usuaris (inclòs
allotjament i trasllat de passatgers) que no
requereixin intervenció general dels serveis
d'emergència (i que no corresponguin a un
supòsit de fase d'alerta).
-Afectacions a infraestructura o al servei
ferroviari per riscos externs o interns que puguin
suposar alteració del servei ferroviari (tall
concret de línia) però no afectació generalitzada.
-Aturades de trens a túnels, ponts i viaductes
per causes tècniques quan les empreses
ferroviàries considerin que els temps d'aturada
poden suposar una situació de risc directament
per als usuaris o que aquests puguin generar la
situació de risc amb el seu comportament.
-Atropellaments d'una persona que suposi
aturada de la línia.
-Amenaça de bomba o de provocar dany
col·lectiu a infraestructures quan el Cos de
Mossos d'Esquadra trobi indicis que faci
necessari valorar la seva fiabilitat.
-Registre massiu de trucades d'usuaris al 112
reportant incidències al servei o
infraestructures.
-Accident ferroviari (xoc, descarrilament o
altres) on estigui implicat almenys un comboi de
passatgers i es produeixin ferits lleus però no
víctimes mortals ni un nombre elevat de ferits
greus (no múltiples víctimes).
-Qualsevol situació de risc col·lectiu amb
afectació general a la població amb ferits lleus
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però no víctimes mortals ni nombre elevat de
ferits greus.
-Incendi a túnels o estacions tancades que no
estigui immediatament controlat i suposi
l’afectació real o potencial a usuaris, o la seva
evacuació.
-Amenaces terroristes o de bomba a la
infraestructura considerades fiables.
-Evacuació d’usuaris a túnels, ponts, viaductes,
estacions soterrànies i principals.
-Transbordament de passatgers a túnels, ponts o
viaductes.
-Altres operatives de protecció a usuaris (inclòs
l’allotjament i trasllat massiu de passatgers)
amb intervenció general dels serveis
d’emergència.
-Aplicació de transport alternatiu al servei
habitual quan sota criteri tècnic suposin
l’alteració de la normalitat i requereixin mesures
extraordinàries de coordinació (habilitació
extraordinària d’espai física permanent i
reordenació i control de la circulació) fins a
assolir una situació de normalitat transitòria.
-Comportaments anti-socials per part dels
usuaris que suposin un risc imminent per a la
població i per tant una possible emergència,
quan així es valori tècnicament en especial per
part del grup d’ordre.
-Afectació directa generalitzada a les vies per
riscos externs amb tall general de línies i risc per
a la població, però sense ferits greus ni víctimes
mortals:
1-Riscos naturals: meteorològics (nevades,
inundacions, ventades, temporals de mar, i
altres), esllavissades, subsidències, i altres.
2-Riscos tecnològics (risc químic en instal·lacions
amb substàncies perilloses, accident en el
transport de mercaderies perilloses, ...).
-Accident ferroviari (xoc, descarrilament o
altres) on estigui implicat almenys un comboi de
passatgers i es produeixin víctimes mortals,
ferits greus o afectació general als usuaris.
EMERGÈNCIA 1
-Materialització d’amenaces terroristes o de
bomba a la infraestructura.
-Qualsevol situació de risc col·lectiu amb
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afectació general a la població i presència de
ferits greus o víctimes mortals.
-Qualsevol situació que comporti presència de
múltiples víctimes. Es correspon a 6 ferits greus
o de categoria immediata, o bé 10 víctimes de
qualsevol categoria i en tot cas d’acord a les
previsions del pla d’emergència per a múltiples
víctimes de la Generalitat de Catalunya.
-On estigui implicat més d'un comboi ferroviari.
-Quan tingui lloc a més d'un punt del territori o
més d'un servei alhora.
-Quan el nombre de víctimes sigui d'una
magnitud tal que suposi que les actuacions i
recursos humans i materials previstos a la fase
d'Emergència 1 siguin insuficients per gestionarla.

RISC
Risc químic en
establiments
industrials

RISC

Inundacions

SITUACIÓ
-Per accidents de categoria 1 importants on es
preveu que hi hagi com a única conseqüència
danys materials a la instal·lació, sense cap tipus
de dany fora de la indústria, encara que
impliquin ajuda exterior.
-En accidents greus que poden implicar danys i
víctimes a l'interior (categoria 2) i/o danys
importants o àdhuc víctimes a l'exterior
(categoria 3)

SITUACIÓ
-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.
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-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.
-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,...
-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
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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.
-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.
RISC

Risc químic en el
transport

SITUACIÓ
-En accidents en els quals el contingut ha quedat
afectat o pot quedar-hi però no hi ha afectació
greu a la població ni itinerant ni fixa, ni al medi
ambient. En concret:
*Accidents on hi ha desperfectes en el continent
o hi ha hagut bolcada o descarrilament però no
hi ha fuita o vessament del contingut.
*Accidents on hi hagi desperfectes en el
continent, amb fuita o vessament del contingut.
*Accidents on hi hagi danys o incendi al
continent i fuita amb flames del contingut.
*Accidents amb explosió del contingut amb
destrucció del continent.
-En accidents que, malgrat són o poden ser
importants, només poden afectar els persones,
els béns i el medi ambient de l'entorn immediat.
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-En accidents que, a més de l'entorn immediat,
puguin afectar altres zones més enllà de l'entorn
immediat, incloent nuclis urbans o zones
d'especial interès medioambiental.
En aquests 2 supòsits, sempre que:
*Hi hagi desperfectes en el continent, amb fuita
o vessament del contingut.
*Hi hagi danys o incendi al continent i fuita amb
flames del contingut.
*Hi hagi explosió del contingut amb destrucció
del continent.
RISC

Nevades

SITUACIÓ
-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.
-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.
-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...
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-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.
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.

RISC

Emergències
aeronàutiques

SITUACIÓ
*Naturalesa aeronàutica:
-Alerta local d'una aeronau en vol/terra (zona
A/E). El pilot no declara l'emergència.
*Naturalesa policial:
-Amenaça d'explosius a l'aeronau en vol/terra
sense confirmar.
-Apoderament il·lícit d'una aeronau en vol/terra
sense confirmar.
-Amenaça de sabotatge en instal·lacions sense
confirmar.
-Amenaça de bomba en instal·lacions sense
confirmar.
-Problemes d'ordre públic, intrusisme, robatori.
*Incendi i/o explosions en instal·lacions:
-Alerta d'incendi o exploosió en instal·lacions
sense confirmar.
-Alera d'incendi o deflagració per càrrega de
combustible sense confirmar.
-Alerta d'esfondraments d'instal·lacions sense
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confirmar.
-Aeronau amb alerta sanitària, que pel quadre
mèdic i pel nombre d'afectats, poden ser atesos
pels serveis mèdics propis de l'aeroport.
*Altres criteris:
-Avaria greu que provoca el tall de
subministrament de serveis bàsics a les diferents
instal·lacions aeroportuàries.
*Naturalesa aeronàutica:
-Aeronau que declara emergència en vol/terra
(zona A/E).
-Accident, incendi o explosió sense ferits lleus en
aeronau en vol/terra que es preveu que es pot
controlar amb els mitjans interns de l'aeroport.
-Col·lisió entre aeronaus sense ferits o amb
ferits lleus que es preveu que es pot controlar
amb els mitjans interns de l'aeroport.
-Aeronau amb alarma sanitària, que pel quadre
mèdic i pel nombre d'afectats, no poden ser
atesos pels serveis mèdics propis de l'aeroport.
*Naturalesa policial:
-Amenaça d'explosius en aeronau en vol/terra,
que després d'una primera valoració dels
experts, es creu en la seva veracitat.
-Apoderament il·lícit d'una aeronau en
vol/terra, que després d'una primera valoració
ALERTA
dels experts, es creu en la seva veracitat.
-Amenaça de sabotatge en instal·lacions, que
després d'una primera valoració dels fets, es
creu en la seva veracitat.
-Amenaça de bomba en instal·lacions, que
després d'una primera valoració dels fets, es
creu en la seva veracitat.
*Incendis i/o explosions en instal·lacions:
-Incendi o explosió menor en instal·lacions que
es preveu que es pot controlar amb mitjans
interns del recinte aeroportuari.
-Incendi o deflagració menor per càrrega de
combustible que es preveu que es pugui
controlar amb mitjans interns de l'aeroport.
-Esfondraments d'instal·lacions sense ferits o
amb ferits lleus.
-Avaria greu dels sistemes de control.
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*Naturalesa aeronàutica:
-Accident, incendi o explosió en una aeronau en
vol.
-Accident, incendi o explosió en una aeronau en
terra.
-Col·lisió entre aeronaus.
-Emergència sanitària en aeronau.
*Naturalesa policial:
-Amenaça confirmada d'explosius en una
aeronau en vol/terra.
-Apoderament il·lícit confirmat en aeronau en
vol/terra.
-Sabotatge confirmat en instal·lacions.
-Amenaça de bomba confirmada en
instal·lacions.
*Incendis i/o explosions en instal·lacions:
-Incendi o explosió en instal·lacions no
controlable per medis propis.
-Incendi o deflagració per càrrega de
combustible no controlable per medis propis.
-Esfondrament catastròfic a les instal·lacions
-Simultaneïtat d'escenaris corresponents a
l'Emergència 1 en un mateix aeroport o en
diferents aeroports.
-Escenari que es correspongui a una Emergència
1 on estigui implicat més d'un avió comercial.
-Altres circumstàncies a criteri de la direcció del
pla.

RISC

Sismes

SITUACIÓ
*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.
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*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.
*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 gresu 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.
*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
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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.
RISC

Radiològic

SITUACIÓ
*Si l'incident o accident té lloc en una
instal·lació amb PEI:
- L’incident o accident pot ser controlat amb els
mitjans de la instal·lació. No hi ha, ni es preveu,
afectació fora de la instal·lació, ni a persones
diferents dels treballadors de la instal·lació.
* Si l'incident o accident té lloc fora d'una
instal·lació o en una instal·lació sense PEI:
Inicialment quan encara no es coneixen les
implicacions que pot comportar i no es preveu,
d’entrada, que hi pugui haver una afectació
important. Alguns exemples són el robatori
d’una font radioactiva, la pèrdua d’una font
radioactiva o l’aparició d’una possible font
radioactiva òrfena, sempre que no es prevegi,
d’entrada, que hi pugui haver una afectació
important.
*Si l'accident té lloc en una instal·lació amb PEI:
o L’accident només pot afectar la instal·lació i
els seus treballadors però per controlar-lo es
necessita ajuda exterior diferent de la del grup
radiològic.
o L’accident només pot afectar l’entorn de la
instal·lació. Les conseqüències són lleus (dosi
per sota dels nivells d’intervenció especificats a
l’annex VIII).
*Si l'accident té lloc fora d'una instal·lació o en
una instal·lació sense PEI:
-L’accident només pot afectar l’entorn del lloc
de l’accident. Les conseqüències són lleus (dosi
per sota dels nivells d’intervenció especificats a
l’annex VIII).
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*Si l'accident té lloc en una instal·lació amb PEI:
L’accident només pot afectar l’entorn de la
instal·lació. Les conseqüències són greus (dosi
per sobre dels nivells d’intervenció especificats a
l’annex VIII).
*Si l'accident té lloc fora d'una instal·lació o en
una instal·lació sense PEI:
L’accident només pot afectar l’entorn del lloc de
l’accident. Les conseqüències són greus (dosi per
sobre dels nivells d’intervenció especificats a
l’annex VIII ).
*Si l'accident té lloc dins d'una instal·lació amb
PEI:
L’accident pot afectar més enllà de l’entorn de la
instal·lació. Les conseqüències són greus (dosi
per sobre dels nivells d’intervenció especificats a
l’annex VIII).
*Si l'accident té lloc fora d'una instal·lació o en
una instal·lació sense PEI:
L’accident pot afectar més enllà de l’entorn del
lloc de l’accident. Les conseqüències són greus
(dosi per sobre dels nivells d’intervenció
especificats a l’annex VIII).

Maig 2016
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