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1. INTRODUCCIÓ
L’objectiu del document és establir els mecanismes d’actuació en cas d’emergència per
part del suport tècnic comarcal i dels grups de suport que depenen del pla per tal de
donar assistència i suport als ajuntaments de la comarca.
El document està format per quatre apartats. En els dos primers s’estableixen les bases
de la direcció de l’emergència i les funcions incloses referents a l’assistència i suports als
municipis. En les seccions 3 i 4 s’estableix l’estructura necessària per a poder
desenvolupar les funcions definides en el present document.

2. DIRECCIÓ DE L’EMERGÈNCIA
Les tasques de direcció s’estableixen de la següent manera:

-

A nivell autonòmic, és a dir, quan s’activi un pla autonòmic (PROCICAT,
NEUCAT, INFOCAT, TRANSCAT....) la direcció de l’emergència anirà a càrrec del/la
Conseller/a d’Interior, que haurà de dirigir els cossos de bombers, mossos
d’esquadra, etc.

-

A nivell municipal, és a dir, quan s’activi qualsevol PAM, la direcció de
l’emergència anirà a càrrec de l’Alcalde/essa del municipi o a qui prèviament hagi
delegat algunes de les seves funcions (sempre d’acord amb el que estableix
l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig), i haurà de dirigir els diferents grups
d’actuació que s’hagin establert en el PAM, amb el suport del coordinador
municipal d’emergències que s’hagi designat. (Activar un Pla d’Acció Municipal
(PAM) és una decisió municipal, que es pren sota els criteris que ja s’hauran
establert prèviament en el mateix document. El Consell Comarcal del Maresme
pot recomanar als municipis la necessitat d’activar el pla municipal en cas de
veure-ho necessari.)

(Segons la Llei de Protecció Civil, a l’Article 48, l’Alcalde és l’autoritat local superior de
protecció civil, sens perjudici de les funcions del conseller o consellera en el cas
d’activació d’un pla de la Generalitat.)

-

A nivell comarcal: La funció del PAS és recolzar els municipis durant
l’emergència, de manera

que

no

s’activa

el PAS sinó que

el

suport i

assessorament que el PAS preveu per als municipis té lloc quan s’activa algun
PAM dels municipis adherits al PAS. La seva funció serà donar suport, assistència i
cooperació a les funcions municipals de protecció civil.
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Per un correcte funcionament del PAS es defineix un responsable del mateix que
ha de desenvolupar únicament les següents funcions:
o

Vetllar perquè el pla funcioni correctament

o

Assegurar que l’assistència i el suport que es doni tant als alcaldes com
als actuants sigui correcta.

El Responsable del PASMaresme és el President del Consell Comarcal del
Maresme. Es pot atribuir la substitució del responsable del Pla al vicepresident del
Consell Comarcal del Maresme o bé al conseller a qui se li hagin delegat les
funcions de presidència en absència del president.

Els responsables de sector es posaran en actiu en el moment que hi hagi una
emergència en la seva àrea, sigui quin sigui el sistema que hagi activat el pla
corresponent.

3. ASSISTÈNCIA I SUPORT COMARCAL EN LES EMERGÈNCIES
3.1 ASSISTÈNCIA I SUPORT EN LES EMERGÈNCIES QUE AFECTEN A UN
SOL MUNICIPI
Organització:

Alcalde
Director
PAM

Responsable

Estructura

PASMaresme

tècnico-

(President
Consell o a qui

Situació 1
Tècnics

Administrativa
Comarcal

delegui)

Organització
Municipal
Corresponent

Situació 2
CCEC*

al PAM que
s’hagi activat

(valoració del Sinistre)

*Centre de Coordinació d’Emergències Comarcal (CCEC)
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Posada en funcionament del PASMaresme:

Els recursos humans i materials del PASMaresme es posen en funcionament en dos
nivells, en funció de la situació de l’emergència:

-

Situació 1: Mobilització de l’Estructura Tècnico-administrativa:

Si el municipi no pot fer front a l’emergència o necessita suport tècnic en alguna
situació de risc concret, el director/a del pla d’emergència municipal, que recau en la
figura de l’Alcalde/essa, sollicita l’assistència dels tècnics comarcals del PASMaresme.
Una vegada s’ha notificat la situació al responsable del PASMaresme, l’estructura
tècnico-administrativa passa a fer les tasques com si fossin un recurs municipal més i
estan a les ordres de l’Alcalde/essa del municipi afectat.

Davant l’emergència caldrà que el municipi activi el PAM corresponent i creï el
corresponent CECOPAL (Centre de Coordinació Operativa Local). Si es creu necessari
els tècnics comarcals es desplaçaran al CECOPAL municipal per desenvolupar
correctament les tasques que els siguin assignades.
En aquesta situació es considera que el suport dels tècnics del PASMaresme és
suficient per respondre a la demanda originada pel sinistre, i no es requereix
l’activació de més personal.

-

Situació 2: Constitució del Centre de Coordinació d’Emergències Comarcal
(CCEC):

Una vegada s’ha rebut l’avís de l’Alcalde/essa i després de fer una valoració del
sinistre, el Cap Tècnic de Protecció Civil de la Comarca comunicarà la situació al
responsable del pla i mobilitzarà als membres del CCEC que consideri necessaris.

En funció de les característiques de l’emergència es decidirà la millor ubicació pel
desenvolupament de les tasques assignades. De forma habitual el CCEC s’emplaçarà
a la seu del Consell Comarcal del Maresme, fins que es pugui disposa d’una
localització fixa per tal d’establir-lo, però es pot decidir l’opció d’incorporar alguns o
tots els membres dels diferents grups de suport del CCEC al CECOPAL del municipi
afectat.

-

En qualsevol de les situacions, el suport del PASMaresme consisteix en:

El Consell Comarcal (estructura tècnico-administrativa), quan tingui notícia de
l’emergència i de l’abast de la mateixa, i consensuat amb els grup d’intervenció de la
Generalitat de Catalunya que es troben a l’emergència, serà l’encarregat d’avisar i
posar en contacte i sobre avís a la resta dels grups amb mitjans no contemplats al
PAM i que es trobin propers a l’emergència, com poden ser per exemple les ADF
veïnes al municipi; així com d’activar els mitjans comarcals.
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El Consell Comarcal, en la figura del seu President o a qui aquest delegui, es posarà
en contacte amb el municipi afectat per tal d’avaluar la situació i donar suport a les
actuacions que el director del pla consideri oportunes.
Serà competència del PASMaresme la cessió i coordinació dels recursos comarcals.
Suport logístic i tècnic als grups actuants (Bombers, Mossos d’Esquadra, etc) que
sollicitin.

3.2 ASSISTÈNCIA I SUPORT COMARCAL EN LES EMERGÈNCIES QUE
AFECTEN A MÉS D’UN MUNICIPI
Organització:

Alcalde

Responsable

Estructura

PASMaresme

tècnico-

(President

Director

Administrativa

Consell o a qui

PAM

Situació 1
Tècnics

Comarcal

delegui)

Organització
Municipal
Corresponent

Situació 2
CCEC*

al PAM que
s’hagi activat

(valoració del Sinistre)

*Centre de Coordinació d’Emergències Comarcal (CCEC)

Posada en funcionament del PASMaresme:

Els recursos humans i materials del PASMaresme es posen en funcionament en dos
nivells, en funció de la situació de l’emergència:

-

Situació 1: Mobilització de l’Estructura Tècnico-administrativa:

Si els municipis afectats no poden fer front a l’emergència o necessiten suport tècnic
en alguna situació de risc concret, el director del pla d’emergència municipal, que
recau en la figura de l’Alcalde/essa, sollicita l’assistència dels tècnics comarcals del
PASMaresme.
Una vegada s’ha notificat la situació al responsable del PASMaresme, l’estructura
tècnicoadministrativa passa a fer les tasques que requereixin els municipis afectats
La ubicació dels tècnics comarcals dependrà dels supòsits següents:
•

En cas d’estar davant d’una emergència d’àmbit comarcal, és a dir
que afecta a la majoria dels municipis de la comarca, s’establirà
com a ubicació habitual la seu del Consell Comarcal del Maresme,
fins que es pugui disposar d’una localització fixa per tal d’establir
el CCEC.
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•

En cas d’estar davant d’una emergència que afecta a un sector
concret de la comarca, localitzada en uns municipis determinats,
els tècnics comarcals es desplaçaran a algun dels municipis
afectats i hi constituiran el Centre de Suport Avançat (CSA).

No obstant, en funció de les característiques de cada emergència, la ubicació podrà
variar depenent dels criteris que els tècnics comarcals i els responsables municipals
considerin més oportuns per donar un suport adequat a l’emergència.
En aquesta situació descrita, es considera que el suport dels tècnics és suficient per
respondre a la demanda originada pel sinistre, i no es requereix l’activació de

-

Situació 2: Constitució del Centre de Coordinació d’Emergències Comarcal
(CCEC):

Una vegada s’ha rebut l’avís del Responsable del sector, els tècnics del pla faran una
valoració del sinistre, en el cas que aquesta valoració sigui greu i considerin necessari
el requeriment dels diferents grups de suport, el Cap Tècnic de Protecció Civil de la
Comarca comunicarà la situació al responsable del pla i mobilitzarà als membres del
CCEC que consideri necessaris.
En funció de les característiques de l’emergència es decidirà la millor ubicació pel
desenvolupament de les tasques assignades, que fins i tot pot suposar el
desplaçament d’un tècnic comarcal com a Centre de Suport Avançat en l’àrea
afectada, si es creu necessari.

-

En qualsevol de les situacions, el suport del PAS-PC consisteix en:

El Consell Comarcal (estructura tècnico-administrativa), quan tingui notícia de
l’emergència i de l’abast de la mateixa, i consensuat amb els grup d’intervenció de la
Generalitat de Catalunya que es troben a l’emergència, serà l’encarregat d’avisar i
posar en contacte i sobre avís a la resta dels grups amb mitjans no contemplats al
PAM i que es trobin propers a l’emergència, com poden ser per exemple les ADF
veïnes al municipi; així com d’activar els mitjans comarcals.
El Consell Comarcal, en la figura del seu President o a qui aquest delegui, es posarà
en contacte amb el responsable del sector per tal d’avaluar la situació i donar suport a
les actuacions que els directors del plans considerin oportunes.
Serà competència del PASMaresme la cessió i coordinació dels recursos comarcals.
Suport logístic als grups actuants (Bombers, Mossos d’Esquadra, etc) que sollicitin.
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3.2.1 Tipus de suport i mecanismes per a la priorització en el suport als
municipis

3.2.1.1 Tipus d’assistència i suport:

El suport que el PASMaresme donarà en les dues situacions predefinides (mobilització de
la
Unitat tècnica o constitució del CCEC) consisteix en:
a) Suport tècnic als Alcaldes/esses i tècnics municipals per facilitar la presa de
decisions.
b) Suport logístic als municipis per fer front a les necessitats derivades de
l’emergència.
c) Suport als grups d’actuants integrats en els PAM’s municipals per a l’execució
de les tasques definides en els PAM’s.
d) Suport logístic i tècnic a la resta de grups d’actuants (Bombers, Mossos
d’Esquadra, etc.) que ho sollicitin.
e) Cessió i coordinació dels recursos comarcals.

3.2.1.2 Criteris de priorització en el suport als municipis:

En cas que l’emergència origini unes demandes per sobre de les capacitats del Centre de
Coordinació d’Emergències Comarcal caldrà que aquest prioritzi les actuacions en els
municipis més afectats.

Aquesta priorització en el suport als municipis es decidirà per part dels tècnics i dels
membres del CCEC en funció dels tipus d’emergència, de la simultaneïtat i en base als
criteris que es presenten a continuació:
a) En cas d’haver-hi diferents emergències simultànies es prioritzarà:
1. La que suposi un risc més important per les persones.
2. La que requereixi atenció a víctimes o familiars de les víctimes.
3. La que pugui ocasionar un dany important a béns i immobles.
4. La que pugui ocasionar un dany important al medi ambient. En aquest cas es
prioritzarà l’afectació a espais d’interès natural (PEIN,ZEPA, Xarxa Natura 2000, .)
b) En cas que una emergència afecti a varis municipis, es considerarà:
1. Els criteris exposats en l’apartat a).
2. En igualtat del criteri 1, es considerarà:
Municipis més directament afectats per les emergències.
Municipis amb menor recursos municipals per fer-hi front.
Municipis amb major nombre de població directament implicada.
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A banda d’aquests criteris cal tenir en compte que en tots els sinistres seran els tècnics
comarcals i els membres del CCEC els que valoraran la situació i la capacitat real per
donar suport a les emergències de la forma que considerin més convenient.
En última instància, la direcció de l’emergència podrà modificar els criteris establerts i
prioritzar el suport en les àrees on consideri més necessari.
Els tècnics del CCEC podran sollicitar el suport del Centre de Coordinació d’Emergències
de Catalunya (CECAT) per cobrir les demandes dels Ajuntaments quesobrepassin els
recursos de la comarca.

3.3 ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ DE LES MESURES DE PROTECCIÓ A LA
POBLACIÓ DEL/S MUNICIPI/S AFECTAT/S
Les mesures de protecció es basen en les actuacions de confinament, evacuació i
informació a la població. De forma genèrica es defineix la funció que desenvoluparan els
tècnics del P.A.S o el CCEC per cadascuna de les diferents actuacions:

- Confinament: ajudaran a informar a la població afectada i a donar-los
l’assistència tècnica necessària.
- Evacuació: ajudaran en el trasllat i la gestió dels llocs d’acollida.
- Informació: donaran tota la informació necessària per una correcta gestió de
l’emergència.

L’assistència es basarà en donar suport al desenvolupament dels PAM’s, on ja estan
previstes aquestes actuacions, i sempre seguint les ordres dels grups d’intervenció i
d’ordre establerts en els plans superiors o especials de la Generalitat de Catalunya.

Les zones que necessitin mesures de protecció es designaran segons:
- Abast de l’emergència
- Situació/localització
- Previsions establertes en el PAM
- Característiques pròpies de l’emergència

Els PAM dels municipis de la comarca, a banda de tenir-los els municipis en qüestió,
també caldrà que estiguin a disposició de qualsevol persona interessada a la seu del
Consell Comarcal del Maresme, en format digital o en el seu defecte en paper, tal com ve
establert a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en l’Article 26,
en el punt 3: “a la seu del consell comarcal corresponent hi ha d’haver a
disposició del públic un exemplar dels diferents plans de protecció civil aprovats
que afecten el territori de la comarca. Cada municipi ha de disposar d’un
exemplar dels plans que l’afecten i de les modificacions d’aquests plans.”
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El Consell Comarcal del Maresme, vetllarà per a que els diferents PAM municipals de la
comarca també arribin a cadascun dels Parcs de Bombers que existeixen a la comarca (2
de professional i 3 de voluntaris), també es compta amb la collaboració i participació de
2 parcs de bombers de Badalona i de Granollers, amb la següent distribució:

Parc de Bombers

Tipus

Telèfon

Mataró

Professionals

93.796.10.80

Arenys de Mar

Voluntaris

93.795.81.80

Pineda de Mar

Professionals

93.762.30.80

Malgrat de Mar

Voluntaris

93.765.58.80

Tordera

Voluntaris

93.764.15.19

Badalona

Professionals

93.388.00.80

Granollers

Professionals

93.849.60.80

El Consell Comarcal també vetllarà per a la divulgació dels PAM al cos de la Policia de
Catalunya, Mossos d’Esquadra, on es distribueixen una Àrea Bàsica Policial (AM) a Mataró.

En qualsevol cas, s’ha de tenir en compte la Llei de protecció de dades personals, tant
pels membres integrants del pla com per empreses incloses al catàleg de mitjans i
recursos. Per ant, tots els exemplars que es posin a disposició del públic hauran de tenir
en compte la protecció de dades personals.

3.4 SISTEMES D’AVÍS I INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ
El PASMaresme ajudarà a gestionar la informació de la forma més correcta possible i a
transmetre la informació que es consideri necessària per a cada sinistre. Els sistemes
d’avís i mitjans d’informació que s’utilitzaran per informar a la població es basaran en:
- Sistemes d’avís previstos pels Ajuntaments en els PAM’s.
- Declaracions a mitjans de comunicació per part dels responsables municipals.

Els destinataris de l’avís seran:
-

Els elements vulnerables establerts en els PAM’s municipals.

-

La població dels diferents nuclis de la comarca.

Actualment, tal com es preveu en cadascun dels PAM redactats, es contemplen els
següents sistemes d’avís i informació a la població, segons la tipologia de l’element
vulnerable i si disp
osa o no de telefonia, tan mòbil com fixa.
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ELEMENT VULNERABLE

MITJÀ D’AVÍS

Amb Telefonia – fix/mòbil -

- Telefonia a través del grup d’odre de cada
PAM

Sense Telefonia

- Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població
del PAM (Són les persones que es designen
al PAM corresponent per avisar i informar a
la població entre altres tasques)
- Megafonia dels grups d’Ordre del pla
especial
- Megafonia pròpia

Xarxa Rescat

Hi ha xx municipis de la comarca que tenen
un

conveni

amb

la

Xarxa

RESCAT

i

disposen d’aquest servei. (veure l’annex
A3.2.1)
Els xx municipis restants de la comarca
tenen Policia Local.
L’estructura

tècnico-administrativa

del

Consell Comarcal del Maresme està vetllant
per entrar en el conveni de la xarxa
RESCAT i disposar també d’una emissora.

Què és la Xarxa RESCAT?
És la xarxa corporativa de la Generalitat de Catalunya, utilitzada per la majoria de
Departaments de la Generalitat (Bombers, Mossos d’esquadra, etc).
Està basada en l’estàndard europeu Tetra, que defineix un sistema de comunicacions
mòbils digital via ràdio, per a cossos d’emergència i seguretat. És una xarxa digital amb
una estructura semblant a la de la telefonia mòbil que permet treballar tant amb veu com
amb dades. La xarxa actualment té 174 repetidors (TBS), que determinen la cobertura
que té la xarxa.

3.5 SUPORT A L’EVACUACIÓ, L’ACOLLIDA I L’AVITUALLAMENT A LA
POBLACIÓ DEL/S MUNICIPI/S AFECTA/S
3.5.1 Evacuació

Les vies que s’utilitzaran en cas que s’hagi d’evacuar algun municipi o algun indret
concret dins del terme municipal, han d’estar previstes en els diferents PAM’s i PAU’s
municipals i per tant, no es creu convenient definir-les per a cadascun dels 35 municipis
de la comarca.
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Caldrà utilitzar les vies prioritzades en els PAM’s o en absència d’aquest, aquelles que
presentin unes millors característiques (doble sentit de circulació, paviment en bon estat,
...) i d’acord amb les indicacions dels membres dels grups d’ordre (Mossos d’Esquadra,
Policia Local, etc.).

 Director del Pla Especial de la Generalitat
Responsabilitat

de

la

decisió

d’efectuar l’evacuació

(INFOCAT,NEUCAT, INUNCAT, TRANSCAT).
 En casos de màxima urgència ho pot fer el
Director del PAM, d’acord amb el cap del Grup
d’Intervenció del Pla Especial de la Generalitat
(Bombers).
- El Director del PAM (alcalde) i el cap del Grup

Direcció

i

coordinació

l’evacuació

de

Local

d’Intervenció,

el

dispositiu

municipal

corresponent amb el suport del
Grup d’Ordre del Pla Especial de la Generalitat.
Aquestes tasques d’evacuació van lligades a les,
d’avís a la població descrites en el punt 2.4.

Caldrà tenir especialment cura de totes aquelles persones que necessiten assistència a
l’evacuació i que ja venen establerts en cada PAM municipal.

 Persones amb mobilitat reduïda i impedides.
 Persones que necessiten

3.5.2 Acollida

Els centres d’acollida per a poder allotjar als afectats en una possible emergència seran
aquells ja designats en els PAM municipal. Aquests centres d’acollida hauran de tenir uns
serveis bàsics per a poder garantir l’allotjament, el més còmodament possible, dels
evacuats.
En el cas que el municipi no disposi de PAM, el centre d’acollida serà consensuat i es
designarà aquell més proper a l’àrea d’evacuació.
S’intentarà que almenys hi hagi un centre d’acollida per a cada nucli habitat del Maresme.
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Si l’acollida afecta a un
- Els designats en el PAM municipal.

sol municipi

Si

l’acollida

afecta

més d’un municipi

a

- El Designats en el PAM per a cada municipi.
- Si fós necessari els designats en els PAM
municipals dels municipis llindants.
--El responsable de cada sector, en tindrà
coneixement i estarà al corrent de qualsevol,
per tal de sollicitar més mitjans o recursos—

3.5.3 Vies que s’utilitzaran en cas que s’hagi d’evacuar

Les vies utilitzades en cas d’evacuació, seran aquelles que estan incorporades en els
diferents PAM i PAU municipals que estan vigents a la comarca.
Seran vials aptes a qualsevol vehicle d’emergència (lleuger o pesat) i que puguin garantir
un ràpid accés des de la zona d’evacuació fins el centre d’evacuació aprofitant la xarxa
viària existent de la zona.
Caldrà també tenir en consideració altres vies d’evacuació alternatives, en el cas que les
considerades en els PAM no garanteixin un trasllat segur o ràpid.
En tots els casos es consensuaran les possibles alternatives i les actuacions a seguir, amb
els diferents grups operatius de la Generalitat, Municipals i Comarcals.
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3.5.4 Avituallament

Els recursos municipals per fer front a les emergències han d’estar recollits en els
respectius PAM’s, i seran els primers a ésser utilitzats. En cas de necessitar més recursos
per a l’avituallament de la població, s’utilitzaran les empreses i els recursos del Consell
Comarcal del Maresme que es troben recollits a la Base de dades de recursos comarcals
per les emergències (Annex corresponent).

3.6 ASSISTÈNCIA I SUPORT COMARCAL EN LA GESTIÓ DELS MITJANS I
ELS RECURSOS
Aquest apartat servirà per definir el plantejament de com es realitzarà la gestió de
mitjans i recursos disponibles en cas de produir-se una emergència on calgués la
disponibilitat d’aquests, segons afectés a un municipi o a més d’un municipi.

3.6.1 A un sol municipi

Mitjans municipals:
Són tots els recursos municipals que disposa el municipi afectat per fer front a les
emergències. Aquests recursos han d’estar recollits en els respectius PAM’s, i sempre
seran els primers a ésser utilitzats en cas d’emergència en el municipi.

Mitjans d’altres organismes o empreses:
En cas de necessitar un major nombre de recursos que els existents en el municipi
afectat, o de no disposar d’alguns dels que es requereixen, els tècnics del PAS-PC (amb el
vist-i-plau del municipi afectat) podran sollicitar l’ajuda als municipis no implicats per a la
prestació dels seus recursos.

Mitjans comarcals:
El Consell Comarcal podrà demanar subvencions per tal d’adquirir material i recursos
necessaris en cas d’emergència. Aquest fons de material comarcal estarà disponible per
als municipis de la comarca en cas que aquests no hi puguin fer front amb els seus
recursos municipals, seguint els acords o convenis que es pugin signar entre Consell
Comarcal i Ajuntaments.
Aquest PAS i el conveni d’adhesió dels municipis serveixen com a prova de conveni de
cessió de mitjans i recursos per a les emergències.
La utilització de recursos o mitjans comarcals que ocasioni despeses econòmiques
requerirà la conformitat del responsable de l’Ajuntament afectat, qui s’haurà de fer càrrec
de les despeses.

PASMaresme – Servei Comarcal de Protecció Civil
15

Recursos externs:
Seran tots aquells recursos que sollicitaran o bé els Ajuntaments afectats, o bé els
tècnics comarcals, que provindran d’empreses i entitats privades i que, generalment,
suposaran una despesa de compra o lloguer per part de l’Ajuntament afectat.
Cal recordar que la Llei 4/97 de Protecció Civil de Catalunya permet als Alcaldes/esses
requisar qualsevol tipus de material privat amb el corresponent rescabalament econòmic
als seus titulars.

3.6.2 Gestió dels recursos

La gestió dels mitjans i recursos en cas de sinistre es realitzarà en funció de si
l’emergència afecta a:

- Un únic municipi:
El municipi afectat podrà disposar dels recursos del Consell Comarcal que
passaran a ser municipals, prèvia sollicitud a la Unitat tècnica de protecció civil
comarcal. A la vegada, la Unitat tècnica també podrà demanar el suport dels
municipis veïns, tant per la cessió de recursos, com per l’ús d’installacions
municipals en cas d’evacuació del municipi afectat.

- A més d’un municipi:
Els recursos disponibles del Consell Comarcal o dels altres municipis es
distribuiran segons les decisions de la Unitat tècnica i dels membres del CCEC en
funció de cada emergència i en base als criteris següents:
•

Municipis més directament afectats per l’emergència.

•

Municipis amb menor recursos municipals.

•

Municipis amb major nombre de població directament implicada.

Aquests criteris seran valorats en funció de cada emergència per la Unitat tècnica
de protecció civil comarcal que decidirà en última instància la millor distribució
dels recursos en cada cas.
La direcció de l’emergència podrà sollicitar la modificació de la distribució de
recursos assignada per la Unitat tècnica o el CCEC.

3.6.3 Sollicitud dels recursos

Els Ajuntaments afectats per les emergències sollicitaran a la Unitat tècnica del
PASMaresme els recursos del Consell Comarcal que siguin necessaris. Aquesta, una
vegada valorada la petició, si considera que els recursos del Consell Comarcal no són
suficients, podrà demanar l’ajuda a algun altre municipi, sense perjudici que el mateix
municipi gestioni ell mateix l’operació. La petició de recursos tant del Consell com dels
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municipis no afectats, es farà via sollicitud telefònica. Es prioritzarà l’ús dels recursos del
Consell Comarcal i posteriorment dels ajuntaments, que per proximitat o per volum de
recursos disponibles, es consideri més adequat.
Tal i com consta en el present Pla, cada Ajuntament nomenarà un responsable de les
emergències que serà també la persona de contacte per la cessió dels recursos municipals
sollicitats.
En cas de requerir-se, els tècnics del PASMaresme també podran demanar recursos a
empreses i altres ens.

La utilització de recursos de municipis no afectats o recursos externs que ocasioni
despeses econòmiques requerirà la conformitat verbal del responsable de l’Ajuntament
afectat, qui s’haurà de fer càrrec de les despeses.

3.6.4 Gestió econòmica recursos

La gestió econòmica dels recursos variarà en funció de la seva naturalesa:

Recursos de municipis no afectats:
- Els Ajuntaments no afectats cediran els recursos de forma gratuïta.
- Els Ajuntaments afectats es faran càrrec de totes les despeses derivades
del seu ús (combustible, reparacions, ...). Tot el material que se’ls hagi
cedit serà reposat, per l’Ajuntament que l’hagi utilitzat, en cas de ser
malmès o en cas de pèrdua.

Recursos del Consell Comarcal del Maresme:
- El Consell cedirà els recursos de forma gratuïta.
- Els Ajuntaments afectats es faran càrrec de totes les despeses derivades
del seu ús (combustible, reparacions, ...). Tot el material que se’ls hagi
cedit serà reposat, per l’Ajuntament que l’hagi utilitzat, en cas que es
malmeti o en cas de pèrdua.
Recursos externs:
- Els tècnics comarcals, a petició dels municipis afectats, podran fer la
sollicitud a les empreses que disposin del material que es requereix.
- Els Ajuntaments afectats es faran càrrec de la factura derivada de l’ús o
el consum dels recursos sollicitats.

Els mitjans i recursos municipals, propis del Consell i externs, disponibles es troben
recollits en la Base de dades de recursos comarcals per les emergències (Annex
corresponent).
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4. ESTRUCTURA TÈCNICO-ADMINISTRATIVA I ORGANITZACIÓ
PER

A

PODER

REALITZAR

L’ASSISTÈNCIA

I

SUPORT

EN

L’EMERGÈNCIA
L’estructura tècnico-administrativa és la que ha de dur a terme les actuacions de suport
en cas d’emergència, donar l’assistència tècnica als municipis afectats i coordinar les
actuacions del Centre de Coordinació d’Emergències Comarcal. Així en cas de constitució
del CCEC els membres de l’Estructura tècnico-administrativa passaran a formar part dels
equips de suport el CCEC.

4.1 UNITAT TÈCNICA DE PROTECCIÓ CIVIL COMARCAL

La Unitat tècnica és la que ha de dur a terme les actuacions de suport en cas
d’emergència, donar l’assistència tècnica als municipis afectats i coordinar les actuacions
del Centre de Coordinació d’Emergències Comarcal. Així en cas de constitució del CCEC
els membres de la Unitat tècnica passaran a formar part dels equips de suport del CCEC.

4.1.1 Composició

- Cap Tècnic/a de Protecció Civil Comarcal. Serà la persona responsable de dirigir i
garantir

que

les

tasques

definides

en

el

document

d’emergència

es

realitzen

correctament.
- Tècnic/a de Protecció Civil Comarcal.
- Personal de suport del Consell Comarcal del Bages, en cas que la gravetat de
l’emergència ho requereixi.
- Personal de suport de l’Ajuntament de Mataró, en cas que la gravetat de l’emergència
ho requereixi.

4.1.2 Funcions

Les funcions adjudicades a l’estructura tècnica responen a les diferents tasques descrites
en l’apartat 3 Assistència i Suport en les Emergències del present document i,
específicament, desenvoluparan les funcions en la Coordinació dels Equips de Suport,
l’Equip de Suport a la Informació i l’Equip de Suport als Grups de Logística i Acollida que
es descriuen en l’apartat 4.3 Equips de Suport.
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4.2. CENTRE DE COORDINACIÓ D’EMERGÈNCIES COMARCAL (CCEC)
Segons la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, en l’article 50, punt 3. “Els Consells
Comarcals poden crear i mantenir un centre de coordinació d’emergències comarcals, per
delegació expressa dels municipis interessats, que ha d’estar comunicat i s’ha de
coordinar amb els centres municipals de coordinació operativa i amb el CECAT”
Aquest centre recolza i gestiona els recursos i les actuacions comarcals en cada sector
d’emergències de la comarca, i ha de reunir unes condicions mínimes per a poder fer les
funcions a què està destinat.

En cap cas, els equips de suport comarcals del CCEC substituiran els grups
d’actuants municipals. La seva tasca principal consisteix en donar suport i
assistència als grups d’actuants municipals, en cas que sigui necessari.

4.2.1 Composició:

S’adopta una estructura similar a la municipal:
Aquest centre estarà dividit en dos grups en funció del caràcter permanent o temporal en
cas d’emergència:
Grup Bàsic: aquest grup el formen aquelles persones que, per les seves
responsabilitats, es mobilitzaran en qualsevol emergència i que la seva presència
és un requeriment indispensable per muntar el CCEC.

Grup/Entitat

Nom i cognoms

Càrrec

Responsable del Pla

Miquel Angel Martinez

President

Substitut

Ramon Llastarry

Gerent

Tècnic de PC Comarcal

Joan Ramon Palat

Enginyer

Substitut

Oriol Bassa

Tècnic de forest

Tècnic Servei Meteomar

Joaquim Serra

Meteoròleg

Dades

Equip

localització

suport

93.741.16.16

Informació
Informació

667.182.

*CCM: Consell Comarcal del Maresme

Grup Assessor: el formen aquelles persones que es mobilitzaran en cas que la
seva ajuda sigui necessària per un correcte suport a l’emergència. Es vol comptar
amb:
•

Personal de suport del Consell Comarcal del Maresme

•

Representants de les Policies Locals de la Comarca

•

Serveis Socials de la Comarca

•

Delegació de l’Institut Català de la Salut del Maresme

•

Representat de la Creu Roja comarcal
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de

En funció de l’emergència i els municipis afectats es podran afegir els tècnics d’altres
entitats i cossos que es considerin necessaris per millorar l’assistència i suport a
l’emergència.
El personal de la Delegació de l’ICS, la Creu Roja i la Federació d’ADF dels Maresme
podran formar part del CCEC sempre i quan no formin part directament d’un grup
d’actuació municipal o autonòmic.
Els representants dels Bombers de la Generalitat, dels Mossos d’Equadra, dels Agents
Rurals i del SEM estan subjectes a les regulacions dels plans autonòmics i per tant no es
poden inscriure com a membres del CCEC. No obstant, en cas que ho considerin
necessari, podran incorporar-se de forma voluntària a les reunions del CCEC.
El CCEC està obligat a prestar el suport necessari en cas que els grups operatius que
intervinguin en l’emergència ho requereixin. A petició de la Direcció de l’Emergència un
tècnic del CCEC podrà assistir al Centre de Coordinació de l’Emergència.
Les installacions on es preveu ubicar el CCEC es podran posar a disposició de la Direcció
de l’Emergència per ubicar-hi el Centre de Coordinació de l’Emergència en cas que sigui
necessari.

4.2.2 Funcions

-

Donar assistència i suport en les emergències que afecten a un sol municipi.

-

Donar assistència i suport en les emergències que afecten a més d’un municipi.

-

Prestar suport tècnic als Alcaldes/esses i tècnics municipals per facilitar la presa
de decisions.

-

Donar suport logístic als municipis gestionant i distribuint tots els recursos
disponibles i facilitant la cessió dels recursos dels municipis veïns no afectats per
l’emergència.

-

Donar suport als grups d’actuants integrats en els PAM’s municipals i als altres
grups d’actuants en cas que ho sollicitin (Bombers, Mossos d’Esquadra, etc.).

-

Donar suport per gestionar els sistemes d’avís i informació a la població a nivell
comarcal.

-

Donar suport a l’evacuació, l’acollida i l’avituallament de la població dels municipis
afectats.

-

Donar assistència i suport en la gestió dels voluntaris ocasionals.

-

Rebre els diferents avisos emesos pel Centre d’Emergències de Catalunya
(CECAT) –Pla INFOCAT, NEUCAT...-, el dels Cos d’Agents Rurals (COSAR) –Pla
ALFA- i els de Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

-

Informar, durant els primers instants, de l’evolució de l’emergència al CECAT.

Totes les funcions es realitzen amb coordinació i les indicacions dels
diferents Alcaldes/esses
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5.

FUNCIONAMENT

DEL

CENTRE

DE

COORDINACIÓ

D’EMERGÈNCIES COMARCAL (CCEC).

5.1 FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE COORDINACIÓ D’EMERGÈNCIES
COMARCAL

El PASMaresme es posarà en funcionament quan s’activi qualsevol pla d’algun municipi
que en formi part, ja que els recursos del PASMaresme són incorporats en els plans
municipals.
D’aquesta manera no cal una activació específica del PASMaresme.
De totes maneres s’especificaran dos tipus de funcionaments segons la gravetat de
l’emergència:

- Mobilització de la Unitat tècnica d’emergències del PASMaresme:
Els tècnics donen suport en primera instància al/s municipi/s afectat/s quan es produeix
l’emergència. Si aquesta no requereix la gestió d’un gran nombre de recursos, poden
actuar sense la necessitat de mobilitzar els equips de suport que formen part del CCEC.
Els responsables del municipi han de fer la petició al Tècnic de Protecció Civil Comarcal.

El Tècnic Comarcal efectua una primera valoració i ho notifica al Responsable del Pla i al
Tècnic de PC Comarcal. Acte seguit, els tècnics passen a dur a terme les tasques
sollicitades pels Ajuntaments.

- Constitució del Centre de Coordinació d’Emergències Comarcal:
Es posa en funcionament una vegada els tècnics del PASMareme han fet una primera
valoració i, prèvia consulta amb el cap de guàrdia de Bombers i el representant de Mossos
d’Esquadra, consideren oportuna la mobilització dels grups de suport del CCEC.

5.2

UBICACIÓ

DEL

CENTRE

DE

COORDINACIÓ

D’EMERGÈNCIES

COMARCAL

El CCEC s’ubicarà a la seu del Consell Comarcal del Maresme. Fins que es pugui disposar
d’una localització fixa per tal d’establir-lo. Aquest local reuneix els requisits tècnics i
logístics necessaris per poder dur a terme les funcions que hi estan destinades.

PASMaresme – Servei Comarcal de Protecció Civil
21

5.2.1 Centre de Suport Avançat (CSA)

En cas que el sinistre es trobi molt allunyat d’aquest local i es consideri necessari ubicarse més a prop de la zona afectada, el CCEC podrà establir-se en una localització temporal
que reuneixi els requisits mínims pel seu correcte funcionament o establir un Centre de
Suport Avançat. En cas de constituir-se el CSA, aquest serveix com a punt de contacte a
la zona afectada i s’hi desplaçaran els tècnics i els membres dels diferents grups de
suport que es considerin necessaris segons les característiques del sinistre.
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