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1. INTRODUCCIÓ 

 

El document principal és el que compta amb tota la informació necessària per un correcte 

desenvolupament del Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil 

(PASMaresme), a la vegada que aporta la informació complementària a cadascun dels 

tres documents d’assistència i suport que conformen el pla. 

 

Aquest document consta de quatre apartats en els que es realitza una primera diagnosi, 

seguida de les línies d’acció del pla i l’estructura i l’organització en què es basarà, per 

acabar amb les mesures d’implantació i manteniment del pla. 

 

2. DIAGNOSI I JUSTIFICACIÓ 

 

2.1 PRESENTACIÓ 

 

2.1.1 Justificació del pla. 

 

Es tracta d’una comarca exposada a diferents riscos, tant d’origen natural com antròpic 

(incendis, inundacions, transport de matèries perilloses, etc. 

Es poden distingir diversos sectors: la serralada, amb algunes valls interiors; la plana; el 

litoral de sorra o rocós; i la plana de la Tordera. 

La serralada està formada, de nord-est a sud-oest, pel Montnegre, el Corredor, Céllecs i 

Sant Mateu. La serralada està protegida pel Parc Natural del Montnegre i el Corredor i pel 

Parc de la Serralada Litoral. 

El Montnegre és el massís principal degut al seu conjunt pissarrós de roques més 

resistent a l’erosió. L’alçada màxima és de 760 m al turó Gros. S’estén des de Tordera 

fins a Arenys de Munt. Una serra menor paral�lela a la costa separa el Montnegre del mar 

configurant la vall de Vallalta. 

El Corredor, de constitució granítica, té una orografia més suau. Unes serres menors 

entre el Corredor i el mar configuren les valls de Canyamars i Dosrius. 

A l’oest, Céllecs i Sant Mateu, amb una alçada al voltant dels 400 m, són uns petits 

massissos molt propers a la densa població del Baix Maresme. 
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La constitució granítica dels massissos i la seva erosió han originat la sorra de les platges 

i de les lleres de les rieres. Entre Caldes d'Estrac i Calella els contraforts del Montnegre 

arriben al mar fent que la costa sigui rocosa i vertical, excepte entre Canet de Mar i Sant 

Pol de Mar. L'orografia típica del Maresme es trenca a la plana al�luvial de la Tordera però, 

per contra, és el lloc on encara resten les maresmes que han donat nom a la comarca. 

Segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en l’article 50: les 

comarques, i per tant els Consells Comarcals, poden tenir un paper important dins del 

sistema de protecció civil de Catalunya. És per aquesta raó que des del Consell Comarcal 

es vol donar suport i assistència tècnica a aquells municipis amb pocs recursos i mitjans. 

 

2.1.2 Objectiu del pla. 

 

L’objectiu del pla esdevé la creació d’una estructura comarcal a la disposició dels 

municipis per tal d’afrontar els riscos amb un major nombre de recursos i 

d’infraestructures. 

 

En cap cas, el funcionament del Pla d’Assistència i Suport suposa el traspàs de les 

competències municipals en matèria de protecció civil a un òrgan comarcal o 

supramunicipal. Els alcaldes i alcaldesses, i els altres directors/es dels plans 

d’emergència, conserven la direcció dels serveis i autoritats pròpies. 

 

El Pla d’Assistència i Suport s’inscriu en la Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya, que 

defineix en el Capítol III, secció tercera, article 17 els Plans de protecció civil territorials. 

En el quart punt d’aquest article s’estableix que “el govern, les comarques i la resta 

d’entitats supramunicipals han de prestar suport i assistència tècnica a la planificació 

municipal de protecció civil”. 

 

En el capítol IV, secció tercera, article 50 la llei defineix les següents funcions dels 

consells comarcals: 

- Els consells comarcals són entitats que participen en les tasques de protecció civil 

a Catalunya. Exerceixen les funcions establertes per aquesta Llei i qualsevol altra 

normativa que, sense contravenir-la, resulti necessària en l’àmbit de llur 

col�lectivitat per a la protecció de les persones, dels béns i del medi ambient. 

- Els consells comarcals han de prestar suport, assistència i cooperació a les 

funcions municipals de protecció civil. 

- 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 amb el CECAT. 
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- Correspon als consells comarcals d’elaborar i aprovar els plans d’assistència i 

suport en matèria de protecció civil, per als municipis de llur àmbit. S’ha d’establir 

per reglament el contingut i el procediment per aprovar-lo. Aquests plans han 

d’ésser homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i han de 

respectar els plans municipals de protecció civil. 

 

Per tant, la figura del Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil queda 

recollida per la legislació catalana, tot i que cal tenir en compte que la reglamentació del 

contingut i del procediment d’aprovació, esmentat en l’article referenciat, no s’ha 

elaborat. Davant la inexistència de cap reglamentació, el present pla s’estructura seguint 

les directrius orientatives que el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 

Participació ha proporcionat al Consell Comarcal del Bages. 

 

El PASMaresme consta de quatre documents: 

- Document Principal. 

- Document d’Assistència i Suport en la Planificació i la Prevenció. 

- Document d’Assistència i Suport en les Emergències. 

- Document d’Assistència i Suport en la Rehabilitació. 

-  

La Llei 2/1985 de Protecció Civil defineix que: La heterogeneïtat de les emergències, així 

com de les necessitats que aquestes generen i dels recursos humans i naturals que han 

de ser mobilitzats per afrontar-les, provoquen que la protecció civil sigui en primer lloc un 

problema d’organització. La filosofia d’aquest pla s’inscriu en aquesta necessitat 

d’organització descrita a nivell estatal, però projectant la problemàtica des d’un àmbit 

més pròxim i operatiu com pot ser el comarcal. 

 

2.2 ABAST TERRITORIAL 

 

L’abast territorial efectiu on s’implantarà el pla dependrà dels municipis que vulguin 

adherir-se al conveni que oferirà el Consell Comarcal del Maresme a tots els municipis de 

la Comarca: 

 

Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes 

d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, Malgrat de Mar, El Masnou, Mataró, Montgat, 

Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de 

Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç 

de Montalt, Santa Susanna, Teià, Tiana, Tordera, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar. 
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2.2.1 Informació territorial 

 

El Maresme és una comarca costera de l’est de Catalunya. Limita amb el Barcelonès al 

Sud, a l’oest amb el Vallès Oriental i al Nord a amb La Selva. 

 

2.2.1.1 Població 

 

Segons dades de l’IDESCAT de 2011, la Població del Maresme és de 434.897 habitants i la 

seva extensió de terreny és de 398,5 km2 repartits en 30 municipis. Això suposa una 

densitat de població de 1.091,2 (hab/km2).  

 

Municipi Població 

(nº hab) 

Altitud (m) 

Nucli principal 

Superfície 

(km2) 

Nuclis de 

població** 

Alella 9.570 90 9,6 2 

Arenys de Mar 14.863 10 6,8 10 

Arenys de Munt 8.500 121 21,3 4 

Argentona 11.766 88 25,4 5 

Cabrera de Mar 4.528 104 9,0 5 

Cabrils 7.196 147 7,0 27 

Caldes d’Estrac 2.776 33 0,9 5 

Calella 18.694 5 8,0 3 

Canet de Mar 14.072 15 5,6 1 

Dosrius 5.123 147 40,7 5 

Malgrat de Mar 18.444 4 8,8 1 

El Masnou 22.523 27 3,4 3 

Mataró 123.868 28 22,5 4 

Montgat 10.739 20 2,9 1 

Òrrius  644 269 5,7 1 

Palafolls 8.966 16 16,6 2 

Pineda de Mar 26.040 10 10,7 3 

Premia de Dalt 10.168 142 6,6 1 

Premia de Mar 28.310 8 2,1 1 

Sant Andreu de Llavaneres 10.406 114 11,8 15 

Sant Cebrià de Vallalta 3.426 71 15,7 3 

Sant Iscle de Vallalta 1.281 129 17,8 2 

Sant Pol de Mar 5.070 15 7,5 7 

Sant Vicenç de Montalt 5.854 143 8,0 21 

Santa Susanna 3.317 10 12,6 7 

Teià 6.162 128 6,6 5 
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Tiana 7.973 136 8,0 2 

Tordera 15.974 34 84,1 9 

Vilassar de Dalt 8.794 142 8,9 7 

Vilassar de Mar 19.840 10 4,0 1 

TOTAL MARESME 434.897  398,5 159 

*Segons dades de l’IDESCAT de 2011 

** El nuclis comptabilitzats es divideixen en el nucli principal més les diferents urbanitzacions que 

composen el municipi. Els nuclis que estiguin separades del nucli principal i que estiguin a menys de 

500 metres d’una massa forestal estan obligats a redactar un PAU, segons el Decret 82/2010. 

 

2.2.1.2 Orografia 

 

El Maresme és una comarca de la província de Barcelona, que està a l’est de Catalunya. 

La comarca es pot dividir en tres grans unitats de relleu ben diferenciades que es 

distribueixen paral�lelament entre si: la serralada, la plana i la franja litoral. 

La serralada litoral està formada per suaus turons fortament modelats, està constituïda 

per diversos massissos: la Conreria, Sant Mateu, Céllecs, el Corredor i el Montnegre, de 

tots el darrer, n’és el més destacat amb una alçada màxima de 762 m. Els contraforts de 

la serralada, les falles transverses i l’efecte erosiu d’alguna de les rieres han creat en 

alguns punts unes valls interiors força particulars.  

 

La plana concentra la majoria de les poblacions. L’activitat agrícola i industrial i la pràctica 

totalitat de les infraestructures que travessen la comarca. El seu origen es sedimentari i la 

seva amplada està en la qualitat de poder erosiu dels cursos d’aigua, així a la part més 

septentrional de la comarca assoleix una amplada considerable a causa dels materials  

aportats a la Tordera. 

 

La franja litoral és la part més alterada de la comarca. Està farcida d’infraestructures  que 

trenquen la seva dinàmica natural (via del tren, N-II, ports, dics, escolleres i espigons), i 

que com a conseqüència final ha portat a la regressió que pateixen avui les platges de la 

comarca. 

 

El Maresme pertany geològicament a les restes de l’antic Massís catalanobalear que es 

formà durant l’orogènia herciniana (350-248 milions d’anys). Aquest estava format per 

grans bosses de magma solidificat, granit a sobre de la qual descansaven materials 

paleozoics, pissarres i roques calcàries.  
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Com a resultat de l’orogènia alpina (60-15 milions d’anys) i del trencament i 

l’enfonsament del massís per les fractures o falles en va resultar la serralada litoral 

formada majoritàriament per granitoides: granits i granodiorites, ja que l’efecte erosiu va 

fer desaparèixer gran part dels materials peleozoics. Les pissarres sols es mantenen als 

punts més elevats del Montnegre i les calcàries de Sant Pere de Riu i a Montpalau.  

 

L’elevada temperatura i humitat durant el quaternari  (2 milions d’anys) va anar 

descomponent de manera diferencial els materials granítics i el va convertir en sauló que 

va formar un relleu sinuós caracteritzat per suaus turons i va crear l’actual plana litoral. 

La xarxa hidrogràfica del Maresme està constituïda per la Tordera i per diverses rieres que 

tallen perpendicularment la comarca i donen personalitat al paisatge. Només la Tordera 

duu aigua tot l'any. La resta són rieres que només s'omplen amb les tamborinades de 

tardor i d'hivern, convertint-se en una característica de la comarca. 

Les rierades sobtades i violentes poden arribar a ser perilloses amb les llevantades. Les 

rieres i rierades són el resultat d'una combinació de factors: 

• Els intensos desnivells, amb un màxim de 760 m en 5 km. 

• El règim de pluges intermitents. 

• La urbanització i la impermeabilització del sòl. 

• Les actuacions sobre les lleres i els marges. 

• L'ús urbà de les lleres seques i sorrenques. 

La riera d'Argentona és la que té una major conca. Recull les aigües del Corredor, de 

Céllecs i de les valls de Canyamars i Dosrius, i desemboca entre Mataró i Cabrera de Mar. 

La segona conca en extensió és la riera de Sant Pol-Vallalta, que drena els vessants 

meridionals del Montnegre i la vall de Vallalta. La riera de Pineda és la que té un cabdal 

més constant. La riera d'Arenys és una de les més conegudes per les seves avingudes 

sobre el nucli urbà. 
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Aquestes característiques determinen el fet de que un municipi estigui afectat o 

no pel risc de inundacions o riuades. Segons la legislació catalana, tots aquells 

municipis que la seva situació o que disposin de rieres al nucli urbà, estan 

obligats a redactar un Manual d’actuació per a inundacions o riuades. 

 

El municipis del Maresme es troben a una altitud entre 0 m i els 950 m. L’altitud va 

augmentant des de la costa cap a l’interior, trobant el punt més alt és el turó Gros a la 

serralada del Montnegre. Les altituds dels municipis són relativament baixes, tenint la 

majoria del municipis de la comarca a la franja entre el 0-100 m, i la resta està entre els 

200-300 m d’alçada. 

 

Intervals d’altituds Capitals municipis 

200-300 m Òrrius 

100-200 m Arenys de Munt, Cabrera de 

Mar, Cabrils, Dosrius, Premia 

de Mar, Sant Andreu de 

Llavaneres, Sant Iscle de 

Vallalta, Sant Vicenç de 

Montalt, Teià, Tiana, Vilassar 

de Dalt. 

0-100 m Alella, Arenys de Mar, 

Argentona, Caldes d’Estrac, 

Calella, Canet de Mar, Malgrat 

de Mar, El Masnou, Mataró, 

Montgat, Palafolls, pineda de 

Mar, Premia de Mar, Sant 

Cebrià de Vallalta, Sant Pol de 

Mar, Santa Susanna, Tordera, 

Vilassar de Mar 

 

 

Aquestes característiques determinen el fet de que un municipi estigui afectat o 

no pel risc de nevades. Segons la legislació catalana, tots aquells municipis que 

la seva altitud sigui superior a 400 m, estan obligats a redactar un Manual 

d’actuació per a nevades. 
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2.2.1.3 Climatologia 

 

El clima del Maresme és Mediterrani de tipus Litoral Central. La precipitació mitjana anual 

oscil�la entre els 550 mm i 800 mm, assolin-se els valors més alts al nord i a l’àrea del 

Montnegre i els més baixos al pobles costaners del sud de la comarca. L’estació plujosa és 

la tardor i la seca l’estiu. Pel que fa a la temperatura, els hiverns són moderats, amb 

mitjanes de 8 °C a 10 ºC, i els estius calorosos, entre 22 °C i 23 ºC de mitjana, 

comportant una amplitud tèrmica anual moderada. Només hi pot glaçar del novembre al 

març. 

 

A continuació es presenten els resums meteorològics anuals de les estacions de Vilassar 

de Mar i de Dosrius, com estacions representatives del clima a la comarca del Maresme 
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Vilassar de Mar DD (Maresme) 

 

 

Dosrius – PN Montnegre Corredor (Maresme) 

 

 

Aquests trets climatològics, com són els índex de precipitació, les temperatures, 

la higrometria i la direcció i intensitat dels vents, determinen el risc d’incendis a 

la comarca durant els períodes més secs de la comarca. 
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2.2.1.4 Usos del sòl i paisatge 

 

La comarca del Maresme ha sofert una important transformació durant els darrers anys, 

passant d’una comarca dominada per un mosaic agrícola-forestal a una comarca on 

progressivament s’han anat abandonat l’agricultura i explotacions forestals i on ha 

incrementat notòriament les urbanitzacions, nuclis urbans, polígons industrials i 

infraestructures. 

A continuació es presenten les dades d’usos del sòl a la comarca del Maresme i separades 

per municipis. Aquestes dades són un catàleg objectiu i relativament actualitzat dels usos 

del sòl i pretenen servir de base de coneixement de la comarca i de base de reflexió per a 

naturalistes, polítics i ciutadans en general. S'han generat a partir de la segona edició del 

Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC), de manera que les dades són dels anys 

2000-2003. 

 

Proporció dels usos del sòl principals a cada municipi del Maresme 

 

Superfície forestal natural al Maresme 
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Superfície urbanitzada al Maresme 

 

 

Superfície agrícola al Maresme 
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Taula de dades per municipi, en hectàrees i en %: 

 

 

 

 

Superfícies de usos del sòl de la comarca del Maresme: 

 

 Superfícies forestals  Conreus  

 Boscos Superfície 

forestal 

Altres Sense 

vegetació 

Secà Cultius i 

regadius 

Urbanitzat 

i altres 

Maresme 20.477 2.224 1.797 2.223 804 2.863 9.362 
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2.2.1.5 Comunicacions 

 

La Comarca està ben comunicada amb les comarques veïnes i la ciutat de Barcelona. Les 

principal vies terrestres són: l’autopista de Barcelona – Mataró – Tordera (C-32), que 

travessa totes els municipis de la costa i l’autopista Barcelona – Girona (AP–7), i 

l’autopista que va des de Mataró a Granollers (C-60), que comunica la comarca del 

Maresme amb el Vallès Oriental.  

 

Pel que fa al ferrocarril la comarca disposa de la línia de ferrocarrils catalans de rodalies 

que va des de Barcelona a Tordera, travessant tots els pobles de la zona costanera. 

 

 

 

 

2.3 CONEIXEMENT DEL RISC DE LA ZONA TERRITORIAL QUE ABASTA EL 

PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT 

 

Què és el risc? És la contingència desfavorable a la qual està exposat algú o alguna cosa i 

implica un perill incert. (Institut d’Estudis Catalans). 

 

Partint de la base que el risc no entén de fronteres, hem de conscienciar-nos que el risc 

afecta a tothom i a tot el territori, ho hem d’entendre com un tot. 
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La situació geogràfica, les característiques antropogèniques i la morfologia de la comarca 

del Maresme fa que estigui afectada per tots els riscos contemplats en l’elaboració de 

plans d’emergència exterior de Catalunya, tal com queda demostrat dins l’actual legislació 

en matèria de riscos de la Direcció General de Protecció Civil. Tots el municipis que 

formen la comarca del Maresme, 30 municipis, estan obligats a elaborar els corresponents 

Plans de Protecció Civil municipal, segons el Manual d’Actuació en funció dels riscos que 

l’afecten.  

 

2.3.1 Classificació dels riscos 

 

Grup de Risc Tipus de Risc 

Sísmic 

Geològic: 

- Moviment de muntanyes, esllavissades, desprendiments. 

- Fallades de terreny. 

Inundacions: 

- Acumulacions fluvials. 

- Riuades. 

- Col�lapse de preses. 
Origen Natural 

Climàtic: 

- Sequeres. 

- Nevades. 

- Ventades. 

- Pedregades. 

- Temporals i tempestes. 

- Gelades. 

- Onades de calor. 

Origen Tecnològic 

Industrial: 

- Fabricació, manipulació de productes químics perillosos 

(Decret 886/88). 

- Emmagatzematge de productes químics perillosos 

(Decret 886/88). 

- Fabricació, manipulació de productes químics perillosos 

(resta). 

- Emmagatzematge de productes químics perillosos 

(resta). 

- Fabricació i emmagatzematge d’explosius i municions. 

- Fabricació i emmagatzematge de productes no inclosos 

en els apartats anteriors. 

- Extracció de minerals i indústries associades 
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- Plantes de tractament de residus tòxics i perillosos. 

Associat al transport de mercaderies perilloses: 

- Ferrocarril. 

- Carretera. 

Incendi i ensorrament d’indústries. 

Ensorrament i incendi (col�lapse): 

- Urbans. 

- Obres d’infraestructura. 

- Forestals 

Anomalies als subministraments bàsics a la població: aliments, 

aigua, gas, electricitat, altres. 

Associat al transport públic: 

- Ferrocarril. 

- Per carretera i ciutat. 

- Aeri. 

Associat a grans concentracions humanes: locals i edificis de 

pública concurrència, centres lúdics, recreatius i esportius. 

Accidents i desapareguts: muntanya, estanys, rius i 

embassaments, coves i subsòl. 

Epidèmies 

Contaminació: alimentació, d’aigües d’origen no tecnològic, 

atmosfèrica d’origen no tecnològic. 

Plagues 

Associat a caigudes d’objectes procedents de l’espai exterior. 

Origen Antròpic 

Associat a atemptats 

 

2.3.2 Antecedents històrics. 

 

A continuació es presenta una memòria dels principals sinistres ocorreguts a la comarca 

des de mitjans del segle XIV que posa de rellevància els riscos a què està sotmesa la 

comarca i la necessitat de fer front de forma conjunta a les emergències. 

Molts dels sinistres abasten més d’un municipi i, per tant, la història ens mostra que la 

coordinació a escala supramunicial és del tot imprescindible. 

Els antecedents sinistrals fan referència als fets ocorreguts i coneguts que han significat 

situacions d’anormalitat en el comportament de la col�lectivitat, tant pels danys 

considerables a les vides i als béns, com per les situacions de greu risc (Plans bàsics 

d’emergència municipals, 1989). 
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2.3.3 Anàlisis de riscos 

 

En aquest apartat es presenta la caracterització dels principals riscos que afecten a la 

comarca del Maresme. S’efectua una anàlisi detallada dels riscos tenint en compte les 

principals característiques, la zonificació de les àrees de major perillositat i vulnerabilitat i 

les èpoques amb major probabilitat d’ocurrència. 

En les anàlisis de cada risc s’observarà que aquest ve descrit pels dos components que 

l’expliquen: la perillositat2 i la vulnerabilitat3. 

Per tant, la descripció seguirà sempre uns mateixos criteris que s’han extret dels estudis 

de risc elaborats en els diferents plans d’emergència per la Comissió de Protecció Civil i 

dels estudis sobre sismologia del Institut de Cartografia de Catalunya (ICC). 

 

Riscos especials 

 

A continuació s’adjunta quadre resum de la tipologia dels riscos especials que afecten al 

municipis del Maresme: 

 

Municipi Riscos Especials: 

(Obligatori redactar el PAM 

corresponent) 

Riscos Especials: 

(Recomanat redactar el 

PAM corresponent) 

Alella Risc incendis 

Risc Inundacions 

Risc Sísmic 

Risc Nevades 

Arenys de Mar Risc incendis 

Risc Inundacions 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

Risc Nevades 

Arenys de Munt Risc incendis 

Risc Inundacions 

Risc Sísmic 

Risc Nevades 

Argentona Risc incendis 

Risc Inundacions 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

Risc Radiològic 

Risc Nevades 

Cabrera de Mar Risc incendis 

Risc Inundacions 

Risc Contaminació Marina 

Risc Químic 

Risc Nevades 

Risc Sísmic 

Cabrils Risc incendis Risc Nevades 
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Risc Inundacions 

 

Risc Sísmic 

Risc Radiològic 

Caldes d’Estrac Risc Inundacions 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

Risc Ferrocarril 

Risc Nevades 

 

Calella Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

Risc Nevades 

 

Canet de Mar Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

Risc Nevades 

 

Dosrius Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

Risc Nevades 

 

Malgrat de Mar Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

Risc Nevades 

Risc Químic 

El Masnou Risc Inundacions 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

Risc Nevades 

Risc Radiològic 

 

Mataró Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

Risc Nevades 

Risc Radiològic 

Risc Químic 

 

Montgat Risc Inundacions 

Risc Contaminació Marina 

Risc Nevades 

Risc Sísmic 

Òrrius  Risc Incendi Risc Nevades 

Risc Sísmic 

Palafolls Risc Inundacions 

Risc Incendis 

 

Risc Sísmic 

Risc Nevades 

Risc Radiològic 
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Pineda de Mar Risc Incendis 

Risc Inundacions 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

Risc Nevades 

 

Premia de Dalt Risc Incendis 

 

Risc Sísmic 

Risc Nevades 

Risc Inundacions 

Premia de Mar Risc Inundacions 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

Risc Nevades 

 

Sant Andreu de 

Llavaneres 

Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

Risc Nevades 

 

Sant Cebrià de 

Vallalta 

Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

Risc Nevades 

Sant Iscle de Vallalta Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

Risc Nevades 

Sant Pol de Mar Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Contaminació Marina 

Risc Sísmic 

Risc Nevades 

Sant Vicenç de 

Montalt 

Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Contaminació Marina 

Risc Sísmic 

Risc Nevades 

Santa Susanna Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

Risc Nevades 

Teià Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

Risc Nevades 

Tiana Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

Risc Nevades 

Tordera Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

Risc Radiològic 

Risc Nevades 

Vilassar de Dalt Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Nevades 
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Risc Sísmic 

Vilassar de Mar Risc Inundacions 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

Risc Nevades 

 

Plans bàsics d’emergència municipal 

 

Dins de la comarca, també hi ha alguns municipis que cal que tinguin el Pla bàsic 

d’emergència municipal (PBEM), és un pla territorials que preveu amb caràcter general 

(multirisc) les emergències que es poden produir en el seu àmbit municipal. 

 

Segons l’article 2 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del 

contingut per a l’elaboració i homologació dels Plans de Protecció Civil Municipals, els 

municipis obligats a elaborar i aprovar els plans bàsics d’emergència municipal són: 

- Els municipis amb més de vint mil habitants 

- Els municipis que amb menys de vint mil habitants tenen la consideració de turístics, 

segons la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya. 

- Els municipis considerats de risc especial per la seva situació geogràfica o activitat 

industrial segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 

 

Els municipis obligats a tenir un Pla Bàsic d’Emergències Municipal de la Comarca del 

Maresme són els següents:  

Alella, Arenys de Munt, Cabrils, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, 

Mataró, El Masnou, Montgat, Pineda de Mar, Premia de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, 

Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna. 

 

Altres plans existents als municipis 

 

Dins de la comarca també s’estableixen Plans d'Actuació Municipal de riscos específics, 

que es denominen Plans Específics Municipals, i es redacten com a resposta a riscos 

específics i concrets no considerats especials, alguns exemples són com al municipi de 

Mataró: 

 

• Pla específic municipal per a la cavalcada de reis. 

• Pla específic municipal per a les processons de setmana santa. 

• Pla específic municipal per a la fira d’atraccions de Mataró. 

• Pla específic municipal per a la revetlla de Sant Joan. 

• Pla específic municipal per a carnestoltes. 

• Pla específic municipal per a grans esdeveniments musicals a l’aire lliure: Parc 

Central i Plaça d’Honorat Vilamanyà i Serrat. 
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Altres Plans a realitzar dins l’àmbit de la protecció civil, son els Plans d'Autoprotecció 

(PAU) regulats segons el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg 

d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 

d’aquestes mesures.  

 

L’objecte d’aquest Decret és regular les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de 

mesures d’autoprotecció en les empreses i, en general, les entitats i els organismes que 

fan activitats que poden generar situacions de greu risc col�lectiu, de catàstrofe o de 

calamitat pública, i també els centres i les instal�lacions i les seves dependències, públics i 

privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest 

caràcter. 

 

2.3.3.1 Dades al risc de contaminació marina del Maresme 

 

El mediterrani i les seves costes són un important patrimoni natural, social, econòmic i 

cultural. La contaminació, en un sentit ampli, posa en perill aquest extens patrimoni. Tot i 

que la majoria de la contaminació que afecta als mars i oceans procedeix de terra d’una 

forma “continuada i constant”, la contaminació episòdica o accidental procedent de terra o 

mar representa un factor important que cal prevenir, minimitzar i controlar. 

 

Davant les costes catalanes, es produeix un important moviment de vaixells carregats 

amb substàncies que poden representar, en cas d’accident, un perill important. Aquest 

trànsit de vaixells es produeix principalment als ports de El Masnou, Mataró, Sant Andreu 

de Llavaneres, etc. 

 

També, a la costa o en zones portuàries tenim emmagatzematges de substàncies que en 

cas d’accident podrien donar lloc a un vessament important. 

 

Al mateix temps, en el litoral català es dona una presencia humana elevada i una activitat 

econòmica fonamental per a Catalunya (pensem per exemple en el turisme). 

 

La mar Mediterrània ha sofert al llarg de la seva historia un nombre considerable 

d’accidents que han donat lloc a episodis de contaminació del medi marí. Generalment, hi 

han estat implicats vaixells que han abocat al mar part de la seva mercaderia perillosa.  

 

Els principals abocaments al mar de mercaderies perilloses (hidrocarburs en la seva 

majoria) a Catalunya s’han registrat en les proximitats del port de Tarragona. 
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En base a l’anàlisi de risc per a l’elaboració del Pla Especial d’emergències per 

contaminació accidental de les aigües marines a Catalunya (CAMCAT), tota l’àrea litoral 

de la comarca del Maresme està afectada pel risc de contaminació marina. Els 17 

municipis amb costa de la comarca estan inclosos dins del llistat de poblacions que han 

d’elaborar, de manera obligatòria, el seu Manual d’Actuació per a emergències per 

contaminació accidental de les aigües marines. 

 

Aquests 17 municipis obligats a elaborar el PAM de contaminació marina són Arenys de 

Mar, Argentona, Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, 

El Masnou, Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premia de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, 

Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt i Vilassar de Mar  

 

L’anàlisi de risc de contaminació del litoral es realitza en funció de: 

� Perillositat: possibles accidents caracteritzant-los per la freqüència i la severitat 

(intensitat o magnitud) 

� Vulnerabilitat: impacte sobre el medi natural i activitats humanes  

 

L’objectiu final és determinar quines zones tenen major risc superposant els resultats 

obtinguts dels mapes globals de perill i de vulnerabilitat. S’han considerat quatre casos 

que es resumeixen en la taula següent: 

 

RISC Vulnerabilitat 

Perill 1-2 3 4 5 

1 

2 
Grau 1 Grau 3 

3 

4 
Grau 2 Grau 4 

 

Donada la seva proximitat tota l’àrea litoral de la comarca del Maresme es veu afectada 

pel perill de contaminació marina, sobretot Montgat que és el municipi més proper al port 

de Barcelona. 

 

A continuació s’adjunta una taula on es mostren els resultats de l’anàlisi de risc establert 

en el CAMCAT, en funció de la vulnerabilitat i perill dels municipis de la comarca afectats. 
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VALORS DE VULNERABILITAT 
VULNERABILITAT  

TOTAL 
Vulnerabilitat 

Màxima (1-5) 

Perill 

Màxim 

Risc 

Total 

Socio-econòmica 
MUNICIPI 

Estiu Hivern 

Ambiental 

Total 
Estiu Hivern 

(estiu/hivern) (1-4) (1-4) 

Arenys de Mar 4 2 2 3 2 3 2 1 

Argentona         

Cabrera de Mar 3 2 2 3 2 3 1 1 

Caldes d’Estrac 3 2 2 3 2 3 1 1 

Calella 4 2 2 3 2 3 2 1 

Canet de Mar 4 3 2 3 3 3 2 1 

Malgrat de Mar 3 1 2 3 2 3 2 1 

El Masnou 4 3 2 3 3 3 3 3 

Mataró 5 3 2 4 3 4 1 2 

Montgat 1 1 2 4 3 4 3 4 

Pineda de Mar 4 2 2 3 2 3 2 1 

Premia de Mar 4 3 2 3 3 3 1 1 

Sant Andreu de 

Llavaneres 

4 2 2 3 2 3 1 1 

Sant Pol de Mar 3 2 2 3 2 3 2 1 

Sant Vicenç de 

Montalt 

4 2 2 3 2 3 1 1 

Santa Susanna 3 1 2 3 2 3 2 1 

         

 

 

Addicionalment s’adjunta mapa on es mostra el grau de risc del municipis. 
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On:    

Vulnerabilitat  

Baixa (1-3) Alta (4-5) 

Baix (1-2)   
Perill 

Alt (2-4   

 

2.3.3.2 Dades al risc d’ACCIDENTS EN EL TRANSPORT DE MATÈRIES PERILLOSES 

a la comarca del Maresme 

 

El transport, emmagatzematge i ús en processos industrials de mercaderies perilloses 

generen riscos per a la societat. Hi ha zones a Catalunya on aquest risc és important, tant 

pel fet de ser àrees molt industrialitzades, com per ser lloc de pas obligat del transport de 

les esmentades mercaderies. 

 

En el pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses 

per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT), a través de l'anàlisi de flux, 

s'estableixen les zones de Catalunya on el risc és més elevat i es determina quins 

municipis han de fer el corresponent Pla d'Actuació Municipal. 

 

Per a determinar quines són les zones que tenen un risc més alt, el TRANSCAT assumeix, 

com a simplificació, que les vies que tenen una probabilitat més elevada de ser afectades 

per un accident en el transport de substàncies perilloses són les que tenen el flux més 

elevat d’aquest tipus de mercaderies. 

 

En aquest sentit, s’estableixen els següents nivells de flux: 

 

NIVELLS DE FLUX CAMIONS / DIA ESTÀNDARD 

Flux molt important > 150 

Flux important 100 - 150 

Flux mitjà 50 – 100 

Flux moderat 10 – 50 

Flux baix < 10 

 

Tenint en compte això, un dels resultats del TRANSCAT és el mapa de flux de mercaderies 

perilloses a Catalunya, que s’adjunta a la pagina següent. A partir d’aquesta anàlisi de 

flux, s’han determinat els municipis que han de fer el corresponent pla d'actuació 

municipal (PAM). Pel que fa a la Comarca del Maresme, , i ser lloc de pas no obligat del 

transport de mercaderies perilloses, no hi ha cap dels 30municipis de la comarca que 

estiguin obligats per la Direcció General de Protecció Civil a elaborar el Manual d’Actuació 

per Accidents en el Transport de Matèries Perilloses. 
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Les vies amb un nivell de risc més important de la comarca són: 

� L’autopista C-32, amb un flux de menys de 10  camions de transport de mercaderies 

perilloses per dia. 

 

A la comarca del maresme no hi ha cap municipi que estigui obligat o que se li recomani 

elaborar el corresponent pla d’actuació municipal (PAM)  

 

 
 

Mapa de flux de mercaderies perilloses per carretera i autopista a Catalunya: en vies de 

color vermell el flux és molt important; en les de color taronja, el flux és important; en 

les de color groc, el flux és mitjà, en les de color blau, el flux és moderat i en les de color 

verd, el flux és baix. 

 

2.3.3.3 Dades al risc d’ACCIDENTS GREUS AMB SUBSTÀNCIES PERILLOSES a la 

comarca del Maresme 

 

Les substancies perilloses són substàncies, compostos o preparats químics que generen 

risc químic i que poden donar lloc a una emergència química o a un accident greu. 

 

La normativa d’accidents greus defineix risc químic com un succés tal com emissió en 

forma de fuita o vessament, incendi o explosió important que resulti d’un procés no 

controlat durant el funcionament d’una activitat industrial que suposi un perill greu, 

immediat o diferit, per a la salut humana o el medi ambient, ja sigui a l’interior o a 

l’exterior de les instal�lacions, i en el qual estiguin implicades una o diverses substàncies 

perilloses. 
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Els accidents greus es classifiquen en diferents categories en funció de les 

conseqüències/repercussions que puguin tenir: danys materials, alteracions al medi 

ambient, víctimes, dins de la instal�lació industrial o fora, a l’exterior. 

 

Davant d’un accident d’una empresa química es delimiten dues zones en funció dels 

efectes possibles: 

Zona d’intervenció: Es la zona en la qual les conseqüències dels accidents produeixen o 

poden produir (segons l’evolució de l’accident) un nivell de danys que justifiquen 

l’aplicació immediata de mesures de protecció. 

Zona d’alerta: Es la zona en la qual les conseqüències dels accidents provoquen efectes 

que, tot i ser perceptibles per la població, no justifiquen l’aplicació immediata de mesures 

de protecció, excepte pels grups crítics de població que seran definits pel responsable del 

Grup Sanitari per a cada cas concret, com a mesura preventiva o per a la informació de la 

població. 

 

El Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, PLASEQCAT, inclou tots els 

establiments afectats per la normativa d’accidents greus, RD 1254/99, nivell alt i baix 

(anomenat Seveso), els aparcaments de mercaderies perilloses de Renfe i les indústries 

d'explosius i pirotècnia (regulades pel RD 230/98) que superin algun dels llindars Seveso 

(alt o baix).  

 

A la comarca del maresme hi ha tres municipis afectats per la normativa d’accidents 

greus, al tenir instal�lats establiments o empreses químiques, establiments inclosos al 

PLASEQCAT. 

 

Establiments inclosos al Plaseqcat Municipi Nivell 

Procter&Gamble Mataró Alt 

Boehringer Ingelheim Malgrat de Mar Baix 

Mapa Spontex Malgrat de Mar Baix 

Menediona Palafolls Baix 

 

D’acord amb l’anàlisi de risc del PLASEQCAT, 2 dels 30 municipis de la comarca del 

Maresme, estan obligats a elaborar el seu corresponent pla d'actuació municipal (PAM) 

front al risc químic. El municipis són els següents: Cabrera de Mar i Matarò, Tots aquests 

municipis són zona d’intervenció d’algun possible accident químic d’una o varies 

empreses. El PLASEQCAT, estableix el municipi de l’Albiol com a PAM recomanat, donat 

que és zona de l’alerta d’un possible escenari d’accident  
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A continuació s’inclou el mapa d'establiments industrials inclosos al PLASEQCAT: 
 

 

 

2.3.3.4 Dades al risc d’INDENDIS a la comarca del Maresme. 

 

El terreny forestal cobreix la meitat de la comarca. Existeix un elevat número de termes 

municipals amb alt risc d’incendi forestal. 

 

L’evolució dels incendis forestals a la comarca en els darrers 10 anys ha estat: 

 

Preguntar a l?oriol 

 

A la comarca del Maresme hi ha 25 municipis inclosos al llistat de poblacions que han 

d’elaborar, de manera obligatòria, el seu Pla d’Actuació Municipal per a Incendis, que una 

vegada aprovat pel Ple municipal i homologat per la Direcció General de Protecció Civil, 

òrgan que depèn del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, 

integraran el Pla Especial per incendis Forestals de Catalunya (INFOCAT). 

 

En base a l’anàlisi de risc s’elabora el Pla Especial per a Incendis Forestals de la 

Generalitat de Catalunya (INFOCAT). Aquest es fa a partir de l’estudi dels Mapes de perill 

d’incendis i dels Mapes de vulnerabilitat que elabora el mateix organisme. 

 

El mapa de perill d’incendis s’elabora en base a: 

- el medi físic: vegetació i relleu 

- la climatologia 

- la freqüència dels incendis (anàlisi històric) 
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Mapa de risc bàsic de perill d’incendis forestals 

 

 

 

El mapa de vulnerabilitat s’elabora en base a: 

- el dany que pot causar l’incendi sobre nuclis habitats 

- el dany que pot causar l’incendi sobre elements d’interès natural 
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Com a resultat de l’estudi d’aquests dos mapes s’obté el mapa de municipis obligats i 

recomanats a elaborar el P.A.M. per a incendis forestals: 

 

Termes Municipals Elaboració  PAM 

Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, 

Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, 

Calella, Canet de Mar, Dosrius, 

Malgrat de Mar, Mataró, Òrrius, 

Palafolls, Pineda de Mar, Sant Andreu 

de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, 

Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, 

Sant Vicenç de Montalt, Santa 

Susanna, Teià, Tiana, Tordera i 

Vilassar de Dalt 

Obligat 

-- Recomanat 

 

2.3.3.5 Dades al risc de NEVADES a la comarca del Maresme 

 

La franja litoral de la comarca presenta un nombre mitjà anual de dies de precipitació en 

forma de neu de un. Mentre que la resta de la comarca presenta un nombre mitjà de 5 

dies. 

 

A la comarca existeixen 5 termes municipals obligats a elaborar el Pla Especial 

d’Emergències per Nevades a Catalunya. En base al risc al que està sotmès cada terme 

municipal es determina la obligatorietat, recomanació o excepció de redacció del pla. 

 

L’avaluació del risc ve determinada pels factors de perillositat de la nevada i de la 

vulnerabilitat de la nevada. 

 

La perillositat de la nevada es determina en base a: 

- estimació dels llindars i de la intensitat de la nevada que pot ser raonable esperar 

- altres factors que poden agreujar els efectes de la nevada: vent, baixes temperatures, 

intensitat, època i/o moment de la nevada, etc. 

 

La vulnerabilitat de la nevada es determina en base a: 

- xarxa viària i de ferrocarril 

- zones poblades: nuclis de població, població disseminada, zones turístiques, etc. 

- Serveis importants: hospitals, escoles, cementiris, recollida d’escombraries, etc. 

- Serveis bàsics: aigua, electricitat, telèfon, gas, etc. 
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Termes Municipals Elaboració  PAM 

El Masnou, Mataró, Mataró, Pineda de 

Mar i Premia de Mar. 
Obligat 

Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, 

Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, 

Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, 

Dosrius, Malgrat de Mar, Montgat, 

Òrrius, Palafolls, Premia de Dalt, Sant 

Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de 

Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant 

Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, 

Santa Susanna, Teià, Tiana, Tordera,  

Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar 

Recomanat 

 

 

 

 

Nombre mitjà anual de dies de precipitació en forma de neu 
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2.3.3.6. Dades al risc d’INUNDACIONS a la comarca del Maresme. 

 

La comarca posseeix nombroses rieres, que generen en la comarca l’existència de 

diferents punts negres. 

 

El Pla Especial per a Inundacions de Catalunya (INUNCAT), elaborat per la Direcció 

General de Protecció Civil amb la col�laboració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 

determina els riscos produïts per inundacions i la vulnerabilitat dels municipis de 

Catalunya. 

 

El nivell de risc municipal s’ha determinat en funció d’una sèrie de condicionants per les 

diferents variables, que ha determinat que a la comarca hi hagin 29 termes municipals 

obligats a elaborar el pla. Els condicionants que determinen el nivell del risc són els 

següents: 

 

Municipis amb risc molt alt, són aquells en què: 

- Hi ha més de 250 persones ubicades en àrea inundable i els danys monetaris són 

superiors a 60.000 euros. 

- Hi ha més de 250 persones, els danys monetaris són inferiors a 60.000 euros i la 

perillositat de la conca és greu o moderada. 

- Hi ha entre 50 i 250 persones ubicades en àrea inundable, els danys monetaris són 

superiors a 60.000 euros, la perillositat de la conca és greu i l’índex de persones i l’índex 

d’edificacions és superior a 7. 

 

Municipis amb risc alt, són aquells en què: 

- Hi ha més de 50 persones i 250 persones en àrea inundable, els danys monetaris són 

superiors a 60.000 euros i la perillositat de la conca és lleu o moderada. 

- Hi ha entre 50 persones i 250 persones en àrea inundable, els danys monetaris són 

superiors a 60.000 euros, la perillositat de la conca és greu i l’índex de directriu és 

superior a 7. 

- Hi ha entre 50 persones i 250 persones ubicades en àrea inundable, els danys monetaris 

són inferiors a 60.000 euros, la perillositat de la conca és greu o moderada. 

- Hi ha més de 250 persones ubicades en àrea inundable, els danys monetaris són 

inferiors a 60.000 euros i la perillositat de la conca és lleu. 

 

Municipis amb risc mitjà, són aquells en què: 

- Hi ha entre 25 i 50 persones en àrea inundable, els danys monetaris són superiors a 

60.000 euros i la perillositat de la conca és lleu o moderada. 
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- Hi ha entre entre 25 i 50 persones en àrea inundable, els danys monetaris són superiors 

a 60.000 euros, la perillositat de la conca és greu i l’índex de persones o l’índex 

d’edificacions és menor que 7. 

- Hi ha entre 25 i 50 persones ubicades en àrea inundable, els danys monetaris calculats 

són inferiors a 60.000 euros i la perillositat de la conca és greu o moderada. 

- Hi ha entre 50 i 250 persones ubicades en àrea inundable, els inferiors a 60.000 euros i 

la perillositat de la conca és lleu. 

 

Municipis amb risc moderat, són aquells en què: 

- Hi ha entre 5 i 25 persones en àrea inundable i existeixen danys monetaris. 

- Hi ha entre entre 25 i 50 persones en àrea inundable, els danys calculats són inferiors a 

60.000 euros i la perillositat de la conca és lleu. 

- Hi ha menys de 5 persones en àrea inundable, existeix danys monetaris i la perillositat 

de la conca és greu o moderada. 

 

Municipis amb risc baix, són aquells en què: 

- Hi ha menys de 5 persones en àrea inundable i la perillositat de la conca és lleu. 

- Municipis en els que no existeixen danys monetaris, ni afectació a vies de comunicació i 

en els que l’afectació a persones és molt petita. 

- Municipis en que no es produeix afectació a persones i els danys són molt petits. 

- Municipis en els que a partir de les dades disponibles de geomorfologia i estudi hidràulic, 

no s’ha detectat cap afectació en quant a generació de danys, afectació a persones ni a 

vies de comunicació. 

 

Risc Termes Municipals Elaboració  PAM 

Molt Alt Argentona, Arenys de Mar, Arenys de Munt, 

Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, 

Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, 

Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, Premia de 

Mar, Santa Susanna, Sant Andreu de 

Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, 

Tordera, Vilassar de Mar. 

Obligat 

Alt Dosrius, El Masnou, Montgat, Sant Cebrià 

de Vallalta, Sant Pol de Mar 
Obligat 

Mitjà Alella, Sant Iscle de Vallalta, Teià, Tiana, 

Vilassar de Dalt. 
Obligat 

Moderat Premià de Dalt Recomanat 

Baix Òrrius No 
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2.3.3.7 Dades al risc SÍSMICS a la comarca del Maresme 

 

El Pla Especial d’Emergències Sísmiques a Catalunya (SISMICAT) determina el risc sísmic 

al que està sotmès el territori, qualificat com a zona d’activitat sísmica moderada. Atesa 

les característiques de l’emergència, i de les emergències que es poden derivar, es fa 

necessari desenvolupar un pla que doni resposta ràpida i eficaç, dirigida a minimitzar 

danys i restablir serveis bàsics en el menor temps possible. 

 

L’escenari de risc ha estat determinat per la composició de l’avaluació de la perillositat i 

vulnerabilitat sísmica, del que s’ha determinat que 19 

 municipis han d’elaborar obligatòriament el pla. 

 

La vulnerabilitat sísmica es determina en base a: 

- Les edificacions d’habitatge i altres usos per a la població 

- Aquelles en les quals reposen els serveis imprescindibles per a la comunitat 

- Aquelles les quals, degut a les seves activitats, degut a les seves activitats, en 

cas de sisme poden fer que s’incrementin els danys per efectes catastròfics 

associats 

 

Termes Municipals Elaboració  PAM 

Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, 

Argentona, Cabrils, Caldes d’Estrac, Calella, 

Canet de Mar, Dosrius, Malgrat de Mar, 

Òrrius, Sant Andreu de Llavaneres, Santa 

Susanna, Tordera, Vilassar de Dalt, Vilassar 

de Mar, El Masnou, Mataró, Premia de Mar. 

Obligat 

Cabrera de Mar, Montgat, Palafolls, Pineda 

de Mar, Premia de Dalt, Sant Cebrià de 

Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de 

Mar, Sant Vicenç de Montalt, Teià i Tiana. 

Recomanat 
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2.4. MARC LEGAL 

 

2.4.1. Normativa estatal de Protecció Civil 

 

- Llei 2/1985, de 21 de gener, de Protecció Civil (BOE núm. 22, de 25 de gener de 1985). 

 

- Reial Decret 407/1992, de 24 d’abril, on s’aprova la Norma Bàsica de Protecció Civil 

(BOE núm. 105, d’1 de maig de 1992). 

 

2.4.2. Normativa catalana de Protecció Civil 

 

- Decret 152/1987, de 9 d’abril, pel qual es crea la Comissió de Protecció Civil de 

Catalunya (DOCG. Núm. 841, de 20 de maig de 1987). 

 

- Decret 234/1990, de 17 de setembre, pel qual es regulen les competències de la 

Generalitat en matèria de protecció civil. 

 

- Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya (DOGC núm. 2401, de 

29/5/1997, Correcció d’errades en el DOGC núm. 2406, de 5/6/1997). 

 

- Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s’aprova el Pla de protecció civil de Catalunya 

(PROCICAT) (DOGC núm. 2058 de 2/6/95). 

 

- Decret 152/1987, de 9 d'abril, pel qual es crea la Comissió de Protecció Civil de 

Catalunya (DOCG n. 841, 20/5/1987). 

 

- Decret 291/1999, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització i 

funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 

 

- Reial Decret 967/2002, de 20 de setembre, pel qual es regula la composició i el règim 

funcional de la Comissió Nacional de Protecció Civil. 

 

- Modificats els arts. 4.3 i 5.3 pel Decret 143/1989, de 30 de maig, de modificació 

d'aquest Decret. 

 

- Decret 143/1989, de 30 de maig, de modificació dels articles 4.3 i 5.3 del Decret 

152/1987, de 9 d'abril, pel qual es crea la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 

 

- Modificats els arts. 4.4 i 5.4 pel Decret 16/1991, de 4 de febrer, de modificació d'aquest 

Decret. 
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- Modificat l'art. 4.3 pel Decret 255/1991, de 25 de novembre, de modificació d'aquest 

Decret. 

 

- Decret 246/1992, de 26 d'octubre, sobre creació del Centre de Coordinació Operativa. 

 

- Decret 103/1998, de 28 d'abril, d'estructura de la Direcció General d'Emergències i 

Seguretat Civil i de regulació de les funcions de guàrdia (DOGC 2630 de 30/4/1998). 

 

- Decret 160/1998, de 23 de juny, pel qual es regula el procediment de gestió del 

gravamen establert per la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya 

(DOGC n. 2672, de 2/7/1998). 

 

- Ordre de 21 de juliol de 1998, per la qual s'aprova i es fa públic el model 

d'autoliquidació del gravamen creat per la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil 

de Catalunya (DOGC n. 2692, de 30/7/1998). 

 

- Decret 305/1998, d'1 de desembre, pel qual es regulen les distincions en matèria de 

protecció civil de la Generalitat de Catalunya. 

 

- Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a 

l’elaboració i l’homologació dels Plans de Protecció Civil Municipals (DOGC 10474, del 4 

d’agost). 

 

- Decret 240/1999, de 31 d'agost, pel qual es regulen els senyals acústics de la xarxa 

general d'alarmes i comunicacions de protecció civil (DOGC 2972 de 10/9/1999). 

 

- Llei 9/2006, de 28 d’abril, d’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en 

el medi ambient. 

 

- Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’urbanisme. 

 

- Decret 191/2001, de 10 de juliol, de reestructuració del Servei Català de Trànsit (DOGC 

3436, de 23 de juliol). 

 

- Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia (DOGC 3524, de 29 de novembre). 

 

- Ordre JUI/436/2002, de 31 de desembre, de convocatòries per a les concessions de 

subvencions adreçades a ens locals per l’adquisició i creació d’infraestructures bàsiques 

per a protecció civil (DOGC 3803, de 20 de gener). 
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2.4.3 Normativa de municipis en Protecció Civil 

 

- Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a 

l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals (DOGC 2945 de 

4/8/1999). 

 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 

 

- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’organització comarcal de Catalunya. 

 

- Altres emeses pel municipi. 

 

2.4.4. Reglamentació específica en matèria d’incendis forestals 

 

- Ordre de 2 d’abril de 1993, de la Secretaria d’Estat d’Interior, per la que es disposa la 

publicació de l’Acord del Consell de Ministres pel que s’aprova la Directriu Bàsica de 

Planificació de Protecció Civil davant emergències per incendis forestals (BOE núm. 90 de 

15 abril 1993). 

 

- Resolució de 24 de desembre de 1994, de la publicitat de l’Acord de 29 de setembre de 

1994, del Govern de la Generalitat, pel qual s’aprova el Pla especial d’incendis forestals a 

Catalunya (INFOCAT). 

 

- Actualització de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, 5 de juliol de 2006, del Pla 

especial d’emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT). 

 

- Actualització de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, 21 de juny de 2007, del Pla 

especial d’emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT). 

 

- Normativa forestal: 

 

- Llei 81/1968, de 5 de desembre, d’Incendis Forestals. 

- Decret 3769/1972, de 23 de desembre, d’Incendis Forestals. 

- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d’incendis forestals. 

- Decret 268/1996, de 26 de juliol, de mesures de tallada periòdica i selectiva de 

vegetació en la zona d’influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la 

prevenció d’incendis forestals i la seguretat de les instal�lacions. 
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- Decret 130/1998, de 12 de maig, de mesures de prevenció d’incendis forestals 

en les àrees d’influència de carreteres. 

 

2.4.5. Reglamentació específica en matèria d’inundacions 

 

- Resolució de 31 de gener de 1995, de la Secretaria d’Estat d’Interior, per la que es 

disposa la publicació de l’Acord del Consell de Ministres pel que s’aprova la Directriu 

Bàsica de Planificació de Protecció Civil davant el Risc d’Inundacions (BOE núm. 38 de 

14/2/1995). 

 

- Aprovació del Consell Executiu, 22 d’agost de 2006, del Pla especial d’emergències per 

inundacions a Catalunya (INUNCAT). 

 

- Actualització de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, 22 d’octubre de 2009, del 

Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT). 

 

- Normativa d’aigües: 

 

- Reial Decret 2646/1985, de 27 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis 

de l’administració de l’Estat a la Generalitat en matèria d’obres hidràuliques. 

- Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de Domini 

Públic hidràulic, que desenvolupa els títols Preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 

29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües. 

- Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de 

l’Administració Pública de l’Aigua i de la Planificació Hidrològica. 

- Ordre de 24 de setembre de 1992, d’aprovació de les instruccions i 

recomanacions tècniques complementàries per a l’elaboració dels plans hidrològics 

de les conques intracomunitàries. 

- Ordre de 12 de març de 1996. D’aprovació del Reglament Tècnic sobre 

Seguretat de Preses i Embassaments. 

- Reial Decret 1664/1998, de 24 de juliol, pel qual s’aproven els plans hidrològics 

de conca. 

- Llei 25/1998 de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i 

d’adaptació a l’euro. 

- Llei 46/1999, de 13 de desembre, per la que es modifica la Llei 29/1985, de 

2/8/1985, d’aigües. 

- Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 

2000, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política 

d’aigües. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei d’Aigües. 
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- Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional. 

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 

la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 

- Altres emeses pel municipi. 

 

 2.4.6. Reglamentació específica en matèria de nevades 

 

- Aprovació del Consell Executiu, 3 de desembre de 2002, del Pla especial d’emergències 

per nevades a Catalunya (NEUCAT). 

 

- Actualització de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, 21 de desembre de 2005, 

Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT). 

 

- Actualització de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, 20 de desembre de 2007, 

Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT). 

 

- Actualització de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, 17 de desembre de 2009, 

Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT). 

 

2.4.7. Reglamentació específica en matèria sísmica 

 

- Resolució de 5 de mayo de 1995, de la Secretaria d’Estat d’Interior, per la que es 

disposa la publicació de l’Acord del Consell de Ministres pel que s’aprova la Directriu 

Bàsica de Planificació de Protecció Civil davant el Risc Sísmic (BOE núm. 124 de 

25/05/1995). 

 

- Aprovació del Consell Executiu, 13 de maig de 2003, del Pla especial d’emergències 

sísmiques a Catalunya (ISISMICAT). 

 

- Normativa sísmica: 

 

- Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la Norma de 

Construcció Sismorresistent: Part General i Edificació (NCSE-02). 

 

2.4.8. Reglamentació específica en matèria d’accidents en el transport de 

matèries perilloses 

 

- Pla de protecció civil per accidents en el transport de mercaderies perilloses per 

carretera inferrocarril a Catalunya (Transcat). 
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- Reial decret 387/1996, d’1 de març, pel qual s’aprova la Directriu bàsica de planificació 

de protecció civil davant el risc d’accidents en els transports de mercaderies perilloses per 

carretera i ferrocarril. 

 

- Reial Decret 551/2006 de 5 de maig, pel qual es regulen les operacions de transport de 

mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol. 

 

- Reial Decret 412/2001, de 20 d’abril, pel qual es regulen diversos aspectes relacionats 

amb el transport de mercaderies perilloses per ferrocarril. 

 

- Reial decret 230/1998, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’explosius. 

 

- Resolució de 29 de març de 2006, de la Direcció General de Protecció Civil i 

Emergències, per la qual es fa pública la nova relació de números telefònics a utilitzar per 

a la notificació d’accidents i altres dades d’interès en els transports de mercaderies 

perilloses per carretera i ferrocarril. 

 

- Resolució anual del Servei Català de Trànsit, per la qual s’estableixen les mesures de 

regulació de la circulació i del transport de mercaderies per les carreteres de Catalunya 

per al 2010. 

 

- Reial decret 1566/1999, de 8 d’octubre, sobre els consellers de seguretat pel transport 

de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable. 

 

- Acord europeu sobre el transport de mercaderies perilloses per carretera (ADR). 

 

- Reglament relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per ferrocarril 

(RID). 

 

- Ordenances municipals de regulació del transport de les mercaderies perilloses en el 

municipi i el nucli urbà. 

 

2.4.9. Reglamentació específica en matèria de contaminació marina accidental 

 

- Pla especial d’emergències per contaminació accidental de les aigües marines a 

Catalunya (CAMCAT) 

 

- Emeses pel municipi 
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2.4.10. Reglamentació específica en matèria d’accidents greus en establiments 

amb substàncies perilloses 

 

- Pla d’emergència exterior d’empreses afectades per la normativa d’accidents greus. El 

Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya , PLASEQCAT. 

 

- Resolució de 30 de gener de 1991, de la Subsecretaria del Ministeri de l’Interior, per la 

qual es publica la Directriu bàsica per a l’elaboració i homologació dels plans especials del 

sector químic. 

 

- Decret 391/1988, de 27 de desembre, pel qual es determinen les autoritats competents 

a Catalunya, en relació amb la prevenció d'accidents majors en determinades activitats 

industrials 

 

- Ordre de 13 d’abril de 1989, sobre l’aplicació a Catalunya del Decret 391/1988, sobre 

prevenció d’accidents majors en determinades activitats industrials. 

 

- Ordre de 18 de març de 1991, de modificació de l’Ordre de 13 d’abril de 1989, sobre 

prevenció d’accidents majors en determinades activitats industrials. 

 

- Llei 13/1987, de 9 de juliol, de seguretat de les instal�lacions industrials. 

 

- Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental. 

 

- Reial decret 230/1998, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’explosius. 

 

- Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscs 

inherents als accidents greus, en els quals intervinguin substàncies perilloses. 

 

- Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial 

decret 1254/1999, de 16 de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als 

accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses. 

 

- Emeses pel municipi: 

o Llicència d’activitat de les instal�lacions considerades. 

o Altres d’emeses pel municipi 
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2. LÍNIES D’ACCIÓ 

 

2.1 ABAST EN L’ASSISTÈNCIA I EL SUPORT. 

 

Des d’aquest Consell Comarcal, ja s’estan duent a terme tasques de suport i d’assistència 

als municipis en quant a serveis informàtics, serveis tècnics, serveis socials, serveis 

mediambientals... 

Amb l’elaboració d’aquest Pla es donarà assistència i suport en matèria de protecció civil a 

través dels diferents document: 

 

- Document d’assistència i suport en la planificació i prevenció 

- Document d’assistència i suport durant les emergències 

- Document d’assistència i suport per rehabilitació 

 

2.2 MOTIUS 

 

La realitat del nostre territori és que els municipis tenen molta extensió de terreny però 

disposen de pocs recursos, és una zona de grans contrastos i sotmesa a diversos riscs, 

això fa que hi hagi un gran desequilibri territorial. Degut a aquest desequilibri territorial 

en moltes ocasions és complicat donar resposta a les competències que tenen els 

municipis com és el cas de les emergències. 

 

Tot plegat crea la necessitat de donar assistència i suport als municipis que formen la 

comarca. 

 

Objectius 

 

El fi d’aquest document és donar redacció i forma al suport i l’assistència necessària per a 

tots els municipis de la comarca. Tanmateix que pugui servir per la coordinació amb la 

resta de cossos i/o organismes de la comarca, per tal de millorar la coordinació entre tots 

i facilitar l’ajuda en la tramesa d’informació. 

 

L’objectiu final d’aquest PASMaresme és: 

- Que la Protecció Civil al maresme sigui un sistema viu, actiu i efectiu 

- L’optimització dels recursos, 

- Millorar l’organització en cas d’emergència 

- Realitzar un esforç per millorar la formació dels responsables municipals de Protecció 

Civil. 
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En cap cas, l’activació del Pla d’Assistència i Suport suposa el traspàs de les 

competències municipals en matèria de protecció civil a un òrgan comarcal o 

supramunicipal. Els alcaldes i alcaldesses i altres directors/es de plans 

conserven la direcció dels serveis i autoritats pròpies. 

 

2.3 RECURSOS PREVISTOS 

 

2.3.1 Recursos humans 

 

Els recursos humans destinats al pla es troben inscrits en l’estructura tècnica de 

l’organització. En aquesta estructura s’hi identifica: 

 

• 2 Tècnics de Protecció Civil Comarcal. 

• Tècnic del servei de meteorologia (Meteomar).  

 

L’abast corporatiu del pla està format pels serveis i les entitats que probablement 

intervindran en l’operativitat del PASMaresme. Els principals integrants de forma genèrica 

seran: 

 

• Ajuntaments de la comarca. 

• Consell Comarcal del Maresme. 

• Unitat de Protecció Civil de Mataró. 

• Serveis socials de Mataró. 

• Altres serveis municipals de Protecció Civil. 

• Cossos de seguretat: Policies Locals. 

• ADF’s i Federació d’ADF’s. 

• Associacions de voluntaris de Protecció Civil legalment constituïdes. 

• Serveis sanitaris: Creu Roja, ambulàncies, hospitals, CAP’s, etc. 

• Diputació de Barcelona: Pla de Vigilància d’Incendis. 

• Entitats responsables de la gestió de serveis bàsics (aigua, gas, electricitat, 

• telefonia). 

• Entitats gestores de la xarxa viària i ferroviària, públiques i privades. 

• Mitjans de comunicació. 

 

Cal tenir en compte, però que els mitjans i recursos adscrits als plans d’emergència 

municipals queden fora de l’abast de recursos d’aquest pla, en els seus aspectes 

operatius. En cadascun dels documents es descriuen de forma més concreta els recursos 

previstos per la correcta gestió del PASMaresme. 
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2.3.2 Recursos materials 

 

A la base de dades que s’adjunta a l’Annex corresponent hi ha recollits el diferents 

recursos disponibles a la comarca, tant els que pertanyen a l’àmbit municipal, com els de 

les ADF o dels mateixos particulars. A la vegada s’hi observen diferents serveis i 

empreses que poden esdevenir necessaris per a la gestió de les emergències i pel retorn 

a la normalitat. 

 

Els recursos previstos generals seran especificats en cadascun dels documents que 

conformen aquest PAS: 

- Document d’assistència i suport en la planificació i prevenció 

- Document d’assistència i suport durant les emergències 

- Document d’assistència i suport per rehabilitació 

 

2.4 ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ 

 

2.4.1 L’organització de la protecció civil municipal funcionarà de la següent 

manera: 

 

- Vindrà definida pels diferents Plans Bàsics i PAM’s 

- La màxima autoritat en les emergències serà l’alcalde o alcaldessa, sens 

perjudici de les funcions del Conseller/a del Departament d’Interior, Relacions 

Institucionals i Participació en cas d’activació d’un Pla de la Generalitat de 

Catalunya. 

- S’haurà d’assignar un Coordinador d’emergències per a cada municipi que 

esdevé la persona de referència i contacte directe entre el municipi i els tècnics 

del pla. 

- A la base de dades del pla s’hi identifiquen les persones a qui cal adreçar-se en 

cas d’emergència en cada municipi, com a responsables de dur a terme les 

tasques de direcció i coordinació dels recursos materials i personals. 

 

2.4.2 L’organització de la protecció civil comarcal funcionarà segons el següent 

esquema: 

 

En la planificació i/o prevenció: 

• Comissió de protecció civil comarcal, com a òrgan impulsor dels temes de 

protecció civil a la comarca. 

• Estructura tècnico-administrativa, per a poder donar servei en l’assistència als 

municipis, a partir dels tècnics del Consell Comarcal, en la previsió, la prevenció i 

la planificació i l’elaboració dels PAM. 
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En les emergències: 

• Comissió de protecció civil comarcal, amb coordinació amb el CECAT i els 

municipis afectats. 

• Estructura tècnico-administrativa, per a poder donar servei en l’assistència als 

municipis. 

• Centre de Coordinació d’Emergències Comarcal, com a lloc que recolza i gestiona 

els recursos en cas d’emergència. 

 

En fer possible el retorn de la normalitat: 

• Comissió de protecció civil comarcal, per a prendre decisions per aconseguir el 

retorn a la normalitat, amb coordinació amb el CECAT i municipi/s. 

• Estructura tècnico-administrativa, per a poder donar servei en l’assistència als 

municipis, en el retorn a la normalitat dels municipis afectats. 

 

Esquema de l’estructura i de les funcions que desenvolupa cada òrgan: 

 

 

 

PAM: Pla d’actuació municipal; CECOPAL: Centre municipal de coordinació operativa 
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3. IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DEL PLA 

 

3.1 IMPLANTACIÓ DEL PLA 

 

Per tal que el pla sigui efectiu cal: 

 

3.1.1. Procediment administratiu i implantació dels recursos destinats al pla: 

 

- Redacció i aprovació d’un conveni, o fórmula jurídica similar, entre el Consell Comarcal  

del Maresme i els Ajuntaments que s’adhereixin al pla i que contempli els següents punts: 

 

• Designació d’una persona de referència i un suplent de cada ajuntament, com a 

responsable davant del PASMaresme. 

• Creació del Centre de Coordinació d’Emergència Comarcal. I designació i 

disposició d’una Sala de crisis per a la seva utilització per part dels tècnics de 

protecció civil del PASMaresme i del Centre de Coordinació d’Emergència 

Comarcal. 

• Disposició dels recursos municipals i comarcals al pla. 

• Règim econòmic financer. 

 

- Aprovació pels diferents Plens municipals i pel Ple del Consell Comarcal del pla. 

- Homologació del PASMaresme per la Comissió de PC de Catalunya. 

 

3.1.2. Formació sobre el pla: 

 

S’hauran de realitzar les activitats de formació necessàries per a les persones que han de 

prendre part en les diferents tasques previstes per al pla, d’entrada es preveu: 

 

- Reunió amb els responsables polítics dels diferents Ajuntaments adherits al 

PASMaresme. 

- Reunió amb els coordinadors municipals d’emergències nomenats per cada Ajuntament. 

- Reunió amb els responsables dels grups implicats a la Comissió de Protecció Civil. 

 

3.1.3. Informació sobre el pla: 

 

S’haurà d’informar de l’existència i el funcionament d’aquest Pla als següent col�lectius: 

- Personal del Consell Comarcal dels Departaments de Serveis tècnics i Serveis Socials. 

- Empreses de serveis bàsics. 

- Mitjans de comunicació (per tal d’informar la població) 

- Associacions de voluntaris de protecció civil legalitzades. 
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- Informació a la població per part del mateix ajuntament amb la col�laboració de tècnics 

especialitzats, i dels destinats en aquest PASMaresme. 

- Diputació de Barcelona. 

 

3.2 MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL PLA 

 

Està previst que en el manteniment i l’actualització del Pla s’adoptin les següents 

mesures: 

 

3.2.1. Actualització del pla 

 

- Periodicitat: S’ha d’actualitzar anualment. 

- Consisteix en posar al dia les dades del PAS: persones implicades i noms dels càrrecs 

que figuren en el Pla així com les seves responsabilitats i funcions assignades, llistats 

telefònics, activitats programades, variacions dels recursos que es disposen, i qualsevol 

altre canvi de recursos personals o materials o la ubicació d’aquests. 

 

3.2.2. Revisió del pla 

 

- Periodicitat: S’ha d’actualitzar cada 4 anys. 

- Consisteix en fer un replanteig del pla, a partir dels canvis que s’hagin pogut produir: a 

nivell de les línies d’acció plantejades, canvis d’organització, l’abast territorial o canvi de 

riscos que afecten el territori. 

 

3.3 PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

 

Un simulacre és un exercici d’entrenament fet en condicions semblants a les d’una 

emergència autèntica. 

 

L’objectiu dels d’aquests simulacres és l’adquisició i la conservació de les rutines i 

l’aprenentatge de les actuacions a realitzar en cas d’emergència, etc. 

 

Previsió d’exercicis a realitzar anulament en el marc del PAS-PC: 

- Reunió de la Comissió de Protecció Civil Comarcal 

- Revisió del Pla amb tots els responsables municipals. 

- Simulacre de despatx amb tots els responsables municipals i membres de CCEC. 

- Revisió de l’estat del material i dels recursos dels què es disposi. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu del present document és ser el dinamitzador de la planificació en matèria de la 

protecció civil i de la prevenció, així com també de la formació dels tècnics municipals i la 

informació a la població.  

El document es composa d’un primer apartat referent a la situació actual del planejament 

a la comarca, seguit de l’estructura i les funcions que es desenvoluparan en les tasques 

de planificació i prevenció. 

 

2. DIAGNOSI: TIPOLOGIA I ESTAT DEL PLANEJAMENT DE 

PROTECCIÓ CIVIL A LA COMARCA 

 

2.1 TIPUS DE PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL A CATALUNYA 

 

L’existència del risc causa la necessitat del planejament per les emergències, per tal de 

preveure tant les mesures de prevenció com les de resposta enfront d’una emergència. 

D’acord amb la Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya els plans de protecció civil 

poden ésser: 

 

2.1.1 Plans Territorials 

2.1.2 Plans Especials 

2.1.3 Plans d’Autoprotecció 

 

Aquests plans han de ser aprovats i homologats d’acord amb la legislació vigent. I tots 

han d’estar coordinats i integrats de manera eficaç per a donar resposta a les situacions 

de risc col�lectiu greu, a les catàstrofes o a les calamitats públiques que es produeixin. 

 

2.1.1 Plans Territorials 

 

Preveuen amb caràcter general les emergències que puguin succeir en diferents nivells de 

planificació, també els designarem com a plans multirisc: 

- A nivell de tot el conjunt de Catalunya: PROCICAT 

- A nivell de diversos municipis: Plans supramunicipals 

- A nivell municipal: Plans Bàsics d’Emergència Municipal (PBEM) 

 

2.1.2 Plans Especials 

 

Estableixen les emergències per riscos concrets que cal tractar i avaluar amb mètodes 

tècnics i científics. 
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Són objecte dels plans especials les emergències produïdes pels riscos d’inundacions, de 

nevades, de sismes, de substàncies perilloses, de transport de mercaderies perilloses, 

d’incendis forestals, de contaminació marina i altres que determini el Govern. 

 

a) Àmbit municipal: 

 

En l’àmbit municipal els plans especials es defineixen amb els Plans d’Actuació Municipal 

(PAM) per cada tipus de risc. La raó de ser dels PAMs es deu a l’existència del risc, és a 

dir, en cas de risc hi ha possibilitat d’emergència i, en cas d’emergència cal gestionar els 

recursos i el personal i garantir la seguretat dels ciutadans; aquesta és la raó de ser dels 

Plans d’Acció Municipals. 

 

En l’àmbit municipal també es poden elaborar plans específics municipals, que estableixen 

les emergències per riscos concrets, per exemple: emergències produïdes per 

conduccions, espectacles piromusicals i correfocs, concerts, sequeres, etc. 

 

b) Àmbit autonòmic: 

 

En l’àmbit de tot el conjunt de Catalunya es defineixen amb els Plans d’Emergència de la 

Generalitat, per exemple: 

 

Riscos naturals: INFOCAT (incendis), NEUCAT (nevades), INUNCAT (inundacions), 

SISMICAT 

(risc sísmic). 

Riscos tecnològics: TRANSCAT (transport de matèries perilloses), Pla d’Emergències 

Exterior per a Indústries (PEE) (Pla d’Emergència Exterior en Indústries químiques), 

CAMCAT (risc d’accident marítim), PLASEQCAT (per accidents greus amb substàncies 

perilloses en instal.lacions). 

Pla d’Emergències Multirisc: PROCICAT 

 

Són els Plans d’Emergència de la Generalitat que permeten la interfase amb els Plans 

d’Actuació Municipal (PAM) i amb els Plans Específics Municipals. 

 

Com s’activen els Plans Especials: 

 

Els Plans d’Emergència de la Generalitat s’activen tan bon punt es rep l’avís d’una 

emergència (Per exemple: a través del Meteocat si es tracta d’una emergència 

meteorològica que activarà el NEUCAT o l’INUNCAT; També es pot donar el cas que 

s’activi l’INUNCAT per un avís a través de l’ACA, etc) 
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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. 

 

2.1.3 Plans d’Autoprotecció 

 

Els plans d’autoprotecció preveuen, per a empreses, edificis públics, centres i 

instal�lacions determinades, les emergències que es puguin produir com a conseqüència 

de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta enfront de les situacions de risc, 

catàstrofes i calamitats públiques que els puguin afectar. 

 

2.1.4 Quadre Resum dels tipus de Plans d’emergència a Catalunya 

 

ENTITAT/ÒRGANISME PLANS MULTI-RISC PLANS PER RISC 

Administració Local 

(Municipis) 

- Pla Bàsic d’Emergència 

Municipal (PBEM) 

- Plans d’Actuació Municipal (PAM)   

- Plans Específics Municipals 

Generalitat - PROCICAT - Plans Especials: 

INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT, 

SISMICAT, TRANSCAT, PEE, 

CAMCAT, .. 

Estat  Plans Nuclears, ... 

Particulars - Plans d’Autoprotecció (PAU) 

 

2.2 ESTAT DEL PLANEJAMENT DELS MUNICIPIS 

 

En aquest apartat es presenten els criteris d’obligatorietat per a la redacció o no dels 

diferents plans municipals, així com l’estat en què es troba el planejament dels diferents 

municipis. 

 

2.2.1 Plans bàsics d’emergència municipal 

 

Els Plans bàsics d’emergència municipal (PBEM) són plans territorials multirisc que 

preveuen amb caràcter general les emergències que es poden produir en el seu àmbit 

municipal. 

 

Criteris de redacció: 

Els municipis obligats a elaborar i aprovar els plans bàsics d’emergència municipal són 

(Segons Article 2 del Decret 210/1999): 

- Els municipis amb més de vint mil habitants 

- Els municipis que amb menys de vint mil habitants tenen la consideració de turístics, 

segons la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya. 
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- Els municipis considerats de risc especial per la seva situació geogràfica o activitat 

industrial segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 

 

Estat del planejament: 

A continuació s’adjunta taula en els municipis obligats a redactar el PBEM: 

 

Municipi PBEM - Motiu Darrera 

homologació 

Estat  

 

Alella Turístic (Per elaborar) No Homologat 

Arenys de Munt Turístic (Per elaborar) No Homologat 

Cabrils Turístic 25/04/2006 Caducat 

Caldes d’Estrac Turístic (Per elaborar) No homologat 

Calella Turístic  19/02/2009 Homologat 

Canet de Mar Turístic 06/07/2005 Caducat 

Malgrat de Mar > 20.000 hab. (Per elaborar) No Homologat 

El Masnou > 20.000 hab. 21/12/2005 Caducat 

Mataró > 20.000 hab. 27/07/2011 Homologat 

Montgat Turístic 16/02/2005 Caducat 

Pineda de Mar > 20.000 hab. 26/09/2002 Caducat 

Premia de Mar > 20.000 hab. 06/07/2005 Caducat 

Sant Andreu de Llavaneres Turístic (Per elaborar) No Homologat 

Sant Pol de Mar  Turístic (Per elaborar) No Homologat 

Santa Susanna Turístic (Per elaborar) No Homologat 

 

A continuació s’adjunta taula dels municipis no obligats a redactar el PBEM, i que si el 

tenen: 

 

Municipi Darrera Homologació Estat 

Arenys de Mar  Caducat 

Cabrera de Mar  Caducat 

Dosrius Abril del 2011 Homologat 

Sant Cebrià de Vallalta   Homologat 

Sant Iscle de Vallalta  Caducat 

Tordera  Caducat 

Vilassar de Mar  Caducat 
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2.2.2 Plans d’Actuació Municipal (PAM) Riscos especials 

 

Criteris de redacció: 

Els criteris per la redacció dels diferents PAMs s’estableixen sempre en funció del risc i 

d’altres característiques concretes per cadascun dels casos. 

 
2.2.2.1 Pla d’Actuació Municipal per incendis forestals (INFOCAT) 

 

Criteris de redacció:  

El Pla Infocat realitzat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i revisat el 2003, 

estableix que els municipis que han d’elaborar el PAM d’incendis forestals pel nivell de 

perill són els municipis on la mitjana dels valors del 50% de la superfície amb més perill 

del terme té un perill alt o molt alt i alhora compleixen una de les següents condicions:  

-Tenir més del 5% de la superfície dins d’un PPP (perímetre de protecció prioritària) i més 

de 50 ha. forestals.  

-Tenir més del 15% de superfície forestal i més de 100 ha. forestals. 

 

A la Comarca del Maresme hi ha 25 municipis de 30 obligats a realitzar el Pla d’Actuació 

Municipal per incendis forestal, dels quals hi 1 que el té homologat. (veure llistat que a 

continuació es presenta) 

 

2.2.2.2 Pla d’Actuació Municipal per inundacions (INUNCAT). 

 

Criteris de redacció:  

Segons les disposicions establertes pel Pla Inuncat els municipis obligats a fer el PAM per 

inundacions són els valorats com a molt alt, alt i mig risc i en els que es consideren altres 

factors com l’existència de punts negres, la informació històrica rellevant i els estudis de 

perillositat per avaries o trencament de preses. 

 

A la Comarca del Maresme hi ha 28 municipis de 30 obligats a realitzar el Pla d’Actuació 

Municipal per inundacions, dels quals hi 3 que el tenen homologat. (veure llistat que a 

continuació es presenta). 

 
2.2.2.3 Pla d’Actuació Municipal per nevades (NEUCAT). 

 

Criteris de redacció:  

El Pla Neucat estableix que els municipis obligats a elaborar els plans d’actuació municipal 

per nevades són aquells que tenen més de 20.000 habitants o que es troben a una altitud 

de 400 metres o més. 
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A la Comarca del Maresme hi ha 4 municipis de 30 obligats a realitzar el Pla d’Actuació 

Municipal per nevades, dels quals hi 1 que el té homologat. (veure llistat que a 

continuació es presenta). 

 

2.2.2.4 Pla d’Actuació Municipal per sismes (SISMICAT) 

 

Criteris de redacció:  

Segons les disposicions establertes pel Pla Sismicat, han d’elaborar el PAM:  

- Els municipis que tinguin una intensitat sísmica prevista igual o superior a VII en un 

període de retorn associat de 500 anys segons el mapa de Perillositat Sísmica.  

- Els municipis pels que s’ha calculat que es superaria el llindar de dany de referència en 

el parc d’edificis d’habitatge en cas que es produeixi el màxim sisme esperat en 

l’esmentat període de 500 anys, segons els estudis de risc elaborats per a la redacció 

d’aquest pla.  

- Es recomana també l’elaboració del PAM als municipis que tinguin una intensitat sísmica 

prevista igual o superior a VI. 

 

A la Comarca del Maresme hi ha 18 municipis de 30 obligats a realitzar el Pla d’Actuació 

Municipal per sismes, dels quals hi 1 que el té homologat. (veure llistat que a continuació 

es presenta). 

 
2.2.2.5 Pla d’Actuació Municipal per establiments amb substàncies perilloses 

inclosos al PLASEQCAT  

 

Criteris de redacció:  

El PLASEQCAT determina que tenen l’obligació d’elaborar el PAM tots els municipis que 

compleixin alguna de les condicions següents:  

- Municipis en els quals es trobi ubicada una instal�lació industrial afectada per l’article 9 

del RD 1254/99 (incloses les instal�lacions d’explosius de nivell alt).  

- Municipis que tenen elements vulnerables significatius ubicats en zones de perill 

d’instal�lacions de nivell alt.  

 

Es recomana l’elaboració del PAM a:  

- Municipis en els quals es trobi ubicada una instal�lació industrial afectada pels articles 6 i 

7 del RD 1254/99. 

- Municipis amb vies de comunicació i alguna edificació ubicades en zona d’alerta 

d’accidents d’instal�lacions de nivell alt.  

- Municipis on es trobin aparcaments de mercaderies perilloses de RENFE.  

- Municipis on es trobin indústries d’explosius que superin el llindar menor o de nivell baix 

del RD 1254/99.  
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Els municipis obligats a informar en casos determinats seran:  

- Municipis que tenen una part del seu terme dins la zona d’alerta però on no s’han 

identificat elements vulnerables. 

 

A la Comarca del Maresme hi ha 2 municipis de 30 obligats a realitzar el Pla d’Actuació 

Municipal per sismes, dels quals hi 1 que el té homologat. (veure llistat que a continuació 

es presenta). 

 

2.2.2.6 Pla d’Actuació Municipal per contaminació marina (CAMCAT) 

 

Criteris de redacció: 
Un municipi està obligat a redactar el seu Pla d’Actuació Municipal en cas que la seva 

vulnerabilitat en front una contaminació marina accidental sigui elevada (graus 4 ó 5 en 

una escala del 1 al 5).  

Un municipi està obligat a redactar el seu Pla d’Actuació Municipal en cas que el seu grau 

de perill en front una contaminació  

 

A la Comarca del Maresme hi ha 16 municipis de 30 obligats a realitzar el Pla d’Actuació 

Municipal per sismes, dels quals hi ha cap que el tingui homologat. (veure llistat que a 

continuació es presenta). 

 

2.2.2.7 Pla d’Actuació Municipal per risc radiològic (RADCAT) 

 

Criteris de redacció 

Un municipi està obligat a redactar el seu Pla d’Actuació Municipal en cas que la seva 

vulnerabilitat en front una contaminació radiològica sigui elevada (1 o 2 categoria).  

 

A la Comarca del Maresme hi ha 4 municipis de 30 obligats a realitzar el Pla d’Actuació 

Municipal per sismes, dels quals hi 1 que el té homologat. (veure llistat que a continuació 

es presenta). 

 

Estat del planejament: 

A continuació s’adjunta la taula resum de l’estat de planejament a la comarca del 

Maresme.  

La primera taula ens dóna la informació dels Plans que cada municipi ha de tenir 

elaborats obligatòriament i, si estan fets, la data de quan van ser homologats, i la segona 

taula enumera la resta de Planejament que seria recomanable elaborar. 
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Municipi Riscos Obligats Homologació Estat 

Alella Risc incendis 

Risc Inundacions 

Risc Sísmic 

16/07/1998 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

Caducat 

No Homologat 

No Homologat 

Arenys de Mar Risc incendis 

Risc Inundacions 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

Risc Ferrocarril 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

No Homologat 

No Homologat 

No Homologat 

No Homologat 

No Homologat 

Arenys de Munt Risc incendis 

Risc Inundacions 

Risc Sísmic 

19/03/1998 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

Caducat 

No Homologat 

No Homologat 

Argentona Risc incendis 

Risc Inundacions 

Risc Sísmic 

Risc Radiològic 

19/11/1997 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

Caducat 

No Homologat 

No homologat 

No Homologat 

Cabrera de Mar Risc incendis 

Risc Inundacions 

Risc Contaminació Marina 

Risc Químic 

30/09/1999 

06/05/2008 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

Caducat 

Caducat 

No Homologat 

No homologat 

Cabrils Risc incendis 

Risc Inundacions 

22/09/1998 

18/12/2008 

Caducat 

Homologat 

Caldes d’Estrac Risc Inundacions 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

Risc Ferrocarril 

16/02/2012 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

Homologat 

No Homologat 

No Homologat 

No Homologat 

Calella Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

(Per elaborar) 

17/02/2000 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

Caducat 

Caducat 

No Homologat 

No Homologat 

Canet de Mar Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

06/05/2008 

08/06/2000 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

Caducat 

Caducat 

No Homologat 

No Homologat 

Dosrius Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

(Per elaborar) 

16/07/1998 

(Per elaborar) 

No Homologat 

Caducat 

No Homologat 

Malgrat de Mar Risc Inundacions 

Risc Incendis 

(Per elaborar) 

07/05/1998 

No Homologat 

Caducat 
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Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

No Homologat 

No Homologat 

El Masnou Risc Inundacions 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

Risc Nevades 

Risc Radiològic 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

No Homologat 

No Homologat 

No Homologat 

No Homologat 

No Homologat 

Mataró Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

Risc Nevades 

Risc Radiològic 

Risc Químic 

17/12/2009 

30/04/2009 

17/12/2009 

21/06/2007 

17/12/2009 

(Per elaborar) 

16/06/2010 

Homologat 

Homologat 

Homologat 

Caducat 

Homologat 

No Homologat 

Homologat 

Montgat Risc Inundacions 

Risc Contaminació Marina 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

No Homologat 

No Homologat 

Òrrius  Risc Incendi (Per elaborar) No Homologat 

Palafolls Risc Inundacions 

Risc Incendis 

(Per elaborar) 

30/03/2000 

No Homologat 

Caducat 

Pineda de Mar Risc Incendis 

Risc Inundacions 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

Risc Nevades 

26/09/2002 

26/09/2002 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

Caducat 

Caducat 

No Homologat 

No Homologat 

No Homologat 

Premia de Dalt Risc Incendis 13/07/1999 Caducat 

Premia de Mar Risc Inundacions 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

Risc Nevades 

06/07/2005 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

Caducat 

No Homologat 

No homologat 

No Homologat 

Sant Andreu de 

Llavaneres 

Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

No Homologat 

No Homologat 

No Homologat 

No Homologat 

Sant Cebrià de 

Vallalta 

Risc Inundacions 

Risc Incendis 

(Per elaborar) 

03/10/1997 

No Homologat 

Caducat 

Sant Iscle de 

Vallalta 

Risc Inundacions 

Risc Incendis 

(Per elaborar) 

20/05/1998 

No Homologat 

Caducat 

Sant Pol de Mar Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Contaminació Marina 

(Per elaborar) 

21/09/2000 

(Per elaborar) 

No Homologat 

Caducat 

No Homologat 
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Sant Vicenç de 

Montalt 

Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Contaminació Marina 

(Per elaborar) 

13/05/1999 

(Per elaborar) 

No Homologat 

Caducat 

No Homologat 

Santa Susanna Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

(Per elaborar) 

16/07/1998 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

No Homologat 

Caducat 

No Homologat 

No Homologat 

Teià Risc Inundacions 

Risc Incendis 

(Per elaborar) 

01/07/1996 

No Homologat 

Caducat 

Tiana Risc Inundacions 

Risc Incendis 

(Per elaborar) 

07/05/1998 

No Homologat 

Caducat 

Tordera Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

Risc Radiològic 

(Per elaborar) 

13/07/1999 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

No Homologat 

Caducat 

No Homologat 

No Homologat 

Vilassar de Dalt Risc Inundacions 

Risc Incendis 

Risc Sísmic 

(Per elaborar) 

22/09/1998 

(Per elaborar) 

No Homologat 

Caducat 

No Homologat 

Vilassar de Mar Risc Inundacions 

Risc Sísmic 

Risc Contaminació Marina 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

(Per elaborar) 

Caducat 

No Homologat 

No Homologat 

 

 

Municipi Riscos 

Recomanats 

Alella Risc Nevades 

Arenys de Mar Risc Nevades 

Arenys de Munt Risc Nevades 

Argentona Risc Nevades 

Cabrera de Mar Risc Nevades 

Risc Sísmic 

Cabrils Risc Nevades 

Risc Sísmic 

Risc Radiològic 

Caldes d’Estrac Risc Nevades 

 

Calella Risc Nevades 

 

Canet de Mar Risc Nevades 
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Dosrius Risc Nevades 

 

Malgrat de Mar Risc Nevades 

Risc Químic 

El Masnou  

Mataró  

Montgat Risc Nevades 

Risc Sísmic 

Òrrius  Risc Nevades 

Risc Sísmic 

Palafolls Risc Sísmic 

Risc Nevades 

Risc Radiològic 

Pineda de Mar  

Premia de Dalt Risc Sísmic 

Risc Nevades 

Risc Inundacions 

Sant Andreu de 

Llavaneres 

Risc Nevades 

 

Sant Cebrià de 

Vallalta 

Risc Sísmic 

Risc Nevades 

Sant Iscle de 

Vallalta 

Risc Sísmic 

Risc Nevades 

Sant Pol de Mar Risc Sísmic 

Risc Nevades 

Sant Vicenç de 

Montalt 

Risc Sísmic 

Risc Nevades 

Santa Susanna Risc Nevades 

Teià Risc Sísmic 

Risc Nevades 

Tiana Risc Sísmic 

Risc Nevades 

Tordera Risc Nevades 

Vilassar de Dalt Risc Nevades 

Vilassar de Mar Risc Nevades 

 

Tots els Plans Recomanats estan pendents d’elaboració. Des del Consell Comarcal del 

Maresme es prioritzarà l’elaboració dels Plans Obligats però es vetllarà per la posterior 

elaboració dels Plans recomanats. 
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2.2.3 Plans específics municipals 

 

Els municipis, en funció dels riscos del seu territori, hauran de designar aquells plans 

específics que volen elaborar, com a resposta a riscos concrets no considerats especials. 

 

Tipus Riscos específics: 

o Municipis amb indústria amb substàncies perilloses (sense PEE). 

o Conduccions (gas, aigua) 

o Piromusicals i correfocs (actes de pública concurrència). 

o Concerts (actes de pública concurrència). 

o Sequeres. 

o Àrees litorals - Platges 

o Contaminació accidental al riu Tordera 

o Transport de viatgers per ferrocarril 

 

Els únics Plans Específics Municipals que són obligats dins de la comarca són: 

o PEM Ferrocarril: Pla específic municipal per motiu del risc d’emergències en el 

transport de viatgers per ferrocarril. 

 

Dins de la comarca existeixen els següents plans, realitzats al municipi de Mataró: 

 

Plans específics municipals Homologació 

Cavalcada de Reis A consultar 

Processons de Setmana Santa A consultar 
Fira d’atraccions de Mataró A consultar 

Revetlla de Sant Joan A consultar 

Carnestoltes A consultar 

 

2.2.4 Plans d’Autoprotecció (PAU) 

 

Els Plans d’Autoprotecció (PAU) són eines de gestió que defineixen el sistema de resposta 

d’una activitat, centre, edifici o establiment a les emergències que puguin afectar o posar 

en perill a les persones o als altres elements que en formen part. 

 

Llocs o edificis, entre altres, de pública concurrència com espectacles, establiments 

industrials, centres educatius, espectacles esportius, urbanitzacions, centres sanitaris, 

establiments turístics...son susceptibles d’elaborar un PAU. 
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El Consell Comarcal impulsarà l’elaboració i implantació d’aquests PAU, especialment en 

els edificis públics, i s’encarregarà que aquests PAU’s es vagin incorporant als Plans 

municipals per tal d’assegurar la interfase entre aquests. Tanmateix el Consell Comarcal 

haurà de garantir que tinguin còpia d’aquests PAU’s els grups d’intervenció dels plans 

superiors. 

 

2.2.5 Proposta d’actuacions per fomentar l’elaboració del planejament municipal 

de protecció civil: 

 

- Es proposa des del Consell Comarcal del Maresme la potenciació d’una nova  

cultura en Protecció Civil. Desenvolupant plans de comunicació que sensibilitzin al 

municipi de la necessitat d’especialització en la protecció al risc i manteniment de 

sistemes de prevenció actius que facin que les persones relacionades estiguin en 

contacte amb la resta d’organitzacions, estiguin integrades en un sistema de 

formació contínua i mantinguin els plans operatius en el seu territori. Des del 

Consell Comarcal es donarà el suport tècnic en la planificació municipal, en buscar 

subvencions i ajudes i formar tècnics competents per a la redacció dels plans. 

- S’informarà als municipis dels riscos a què estan sotmesos. 

- S’informarà als Ajuntaments de l’obligatorietat dels plans. 

 

2.2.6 Calendari previst per a Plans pendents d’actualitzar: 

 

S’han d’activar les actualitzacions dels plans que són vigents però que es van homologar 

fa més d’un any, per tal de revisar aquelles dades que puguin haver canviat i posar-les al 

dia, com per exemple, llistats telefònics, persones implicades i responsabilitats i funcions 

assignades, etc. 

 

Es tracta d’una feina que pot realitzar el coordinador municipal. 

 

Són 30 municipis els que tenen Plans d’Acció Municipal pendents d’actualització o 

realització, i entre tots sumen 109 PAM o PBAM. La previsió per l’actualització 

corresponent, segons la informació de que disposa el Consell Comarcal, és la següent: 

 

Municipi Plans Obligats Homologació Previsió 

d’actualització  

Alella  Risc incendis 16/07/1998 2013/14 

Arenys de Munt Risc incendis 19/03/1998 2013/14 
Argentona Risc Incendis 19/11/1997 2013/14 

Cabrera de Mar Risc Incendis 30/09/1999 2013/14 

Cabrils Risc Incendis 22/09/1999 2013/14 
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Caldes d’Estrac Risc Incendis 

Pla Bàsic 

16/02/2012 

(per elaborar) 

2013/14 

2013 

Calella Risc Incendis 17/02/2000 2013/14 
Canet de Mar Risc incendis 6/05/2008 2013/14 

Dosrius Risc Incendis 16/07/1998 2013/14 

Malgrat de Mar Risc Incendis 7/05/1998 2013/14 

El Masnou Pla Bàsic 21/12/2005 2013 

Palafolls Risc Incendis 30/03/2000 2013/14 

Pineda de Mar Risc Incendis 26/09/2002 2013/14 

Premià de Dalt Risc Incendis 13/07/1999 2013/14 

Sant Cebrià de 

Vallalta 

Risc Incendis 3/10/1997 2013/14 

Sant Iscle de 

Vallalta 

Risc Incendis 20/05/1998 2013/14 

Sant Pol de Mar Risc Incendis 

Pla Bàsic 

21/09/2000 

(Per elaborar) 

2013/14 

2013 

Sant Vicenç de 

Montalt  

Risc Incendis 13/05/1999 2013/14 

Santa Susanna Risc Incendis 16/07/1998 2013/14 

Teià Risc Incendis 16/07/1998 2013/14 

Tiana Risc Incendis 7/05/1998 2013/14 

Tordera Risc Incendis 13/07/1999 2013/14 

Vilassar de Dalt Risc Incendis 22/09/1998 2013/14 

Vilassar de Mar Pla Bàsic (Caducat) 2013 

 

 

2.2.7 Calendari previst per a Plans pendents de revisió: 

 

En funció del temps que faci que estiguin caducats i dels canvis que hagi patit el municipi 

des de l’homologació del pla, hi haurà més o menys feina a fer aquesta revisió: caldrà 

veure les modificacions que s’hagin pogut produir a nivell de les línies d’acció plantejades, 

canvis d’organització, abast territorial, etc. 
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3. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DE LA PROTECCIÓ CIVIL 

 

3.1 ORGANITZACIÓ DE LA PROTECCIÓ CIVIL COMARCAL 

 

L’assistència i suport en fase de planificació i prevenció s’estructura en base a dos òrgans: 

 

- Comissió de Protecció Civil Comarcal 

- Estructura Tècnica 

 

3.1.1 Comissió de protecció civil comarcal 

 

És l’òrgan impulsor dels temes relacionats en protecció civil de la comarca. Ha de marcar 

les directrius i les polítiques a seguir per part dels membres destinats a aquesta secció. 

Ha de ser un òrgan de caràcter consultiu, deliberant i coordinador. 

 

Qui forma aquesta Comissió: 

 

- Consell Comarcal del Maresme 

o Conseller de Serveis 

o Cap tècnic de Protecció Civil de la Comarca 

o Coordinador de Serveis Socials Àrea Primària 

- Representants municipals. 

- Representant dels Serveis Territorials de Protecció Civil. 

- Representant comarcal del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya . 

- Representant comarcal de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de 

Mataró. 

- Representant comarcal del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya 

- Representant de les Policies Locals de la Comarca. 

- Representant comarcal de la Creu Roja 

- Representant comarcal del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) 

- Representant de carreteres de la Diputació de Barcelona. 

- Representant dels grups d’ADF existents al Maresme 

- Altres serveis comarcals: 

o Serveis comarcals mediambientals per la gestió de neteges i residus 

urbans. 

o Simmar aigües per la gestió del cicle integral de l’aigua. 
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Funcions de la Comissió: 

 

- Dinamitzar la conscienciació en prevenció del risc a la comarca. 

- Vetllar per una tasca efectiva de prevenció i la seguretat de la comarca 

- Establir els mecanismes de coordinació de protecció civil municipal 

- Establir els mecanismes de coordinació amb els diferents organismes que tinguin 

incidència en el territori en matèria de protecció civil. 

- Suggerir actuacions a realitzar en tots els temes relacionats amb protecció civil 

- Marcar les directrius i les línies d’acció a seguir per part dels tècnics del PAS 

- Incentivar les campanyes de conscienciació, formació i informació 

- Impulsar la implantació, el manteniment i la millora del PASMaresme 

- Cercar recursos econòmics pel desenvolupament del PASMaresme 

 

3.1.2 Estructura tècnico-administrativa 

 

És la unitat tècnica i administrativa que ha de portar a terme les tasques de prevenció i 

planificació encarregades per part de la Comissió. 

 

Qui forma aquesta estructura tècnico-administrativa: 

 

- Cap Tècnic de Protecció Civil Comarcal: serà la persona responsable de dirigir i 

garantir que les tasques encarregades als tècnics es realitzen correctament. 

- Tècnic/a de Protecció Civil Comarcal. 

 

Funcions de l’estructura tècnico-administrativa: 

 

- Assessorament extern als municipis de la comarca en matèria de protecció civil. 

- Tasques de coordinació entre els municipis i el departament de Protecció Civil de 

la Generalitat 

- Creació i posterior actualització d’una base de dades de recursos comarcals en 

cas d’emergència. 

 

Relació dels tècnics del P.A.S amb els altres agents implicats: 

 

- Relació dels tècnics del P.A.S amb els municipis: 

Els tècnics del P.A.S assessoren i tutelen externament al municipi en la redacció 

dels seus plans. És el municipi qui realitza els diferents plans i respon als diferents 

dubtes que els poden sorgir. En cap cas suposa l’assimilació del tècnic al municipi. 
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- Relació dels tècnics del P.A.S amb els operatius: 

Els tècnics del P.A.S han d’estar en contacte amb els diferents operatius de la 

zona i la planificació, les mesures de prevenció, la formació i la informació que 

realitzin han d’estar d’acord amb les directrius de la planificació autonòmica. 

 

- Relació dels tècnics amb la Generalitat: 

La relació dels tècnics del P.A.S amb la Generalitat ha de ser la mateixa que la 

que  pugin tenir els tècnics municipals amb la Generalitat. 

 

3.2 ORGANITZACIÓ DE LA PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 

 

En funció del que marca l’Article 51 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 

Catalunya, hi ha municipis que hauran de crear obligatòriament una comissió municipal 

de protecció civil i altres que no: 

 

Article 51.1: 

 

1. Els municipis amb més de cinquanta mil habitants, els municipis que, sense arribar a 

aquesta població, tenen en llur terme empreses, entitats, centres o instal�lacions obligats 

a adoptar plans d'autoprotecció, segons el que estableix l'article 7, i els municipis de 

caràcter especial tipificats en l'article 17.2 han de crear una comissió municipal de 

protecció civil. En la resta de municipis, la creació d'aquesta comissió és facultativa i 

correspon de decidir-ho, si és procedent, al ple de l'Ajuntament. 

 

D’acord amb l’Article 17.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 

Catalunya: 

 

2. Els municipis amb una població superior als vint mil habitants i els que, sense arribar a 

aquesta població, tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc 

especial per llur situació geogràfica o llur activitat industrial, segons la Comissió de 

Protecció Civil de Catalunya, han d'elaborar i aprovar plans bàsics d'emergència municipal 

que garanteixin la coordinació i l'aplicació correctes en llur territori del Pla de protecció 

civil de Catalunya. Els plans bàsics d'emergència municipal són aprovats pels plens de les 

corporacions municipals respectives, amb la informació pública i l'informe previs de la 

comissió municipal de protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió de 

Protecció Civil de Catalunya. 

 

(Anteriorment, en l’apartat 1.2.1 s’ha descrit l’estat del planejament quant a 

Plans Bàsics d’Emergència municipal) 
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Qui forma la Comissió municipal de protecció civil: 

 

En els municipis que han de crear una comissió municipal de protecció civil, aquesta és 

integrada segons marca l’Article 51.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil 

de Catalunya: 

 

Com s’estructura la Comissió municipal de protecció civil: 

 

En els municipis que hagin de crear una comissió municipal de protecció civil, aquesta 

s’estructurarà d’acord amb l’esquema següent (d’acord amb el Decret 210/1999, de 27 de 

juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels 

plans de protecció civil municipals): 

 

Màxima autoritat municipal de l’emergència 

(Normalment és l’Alcalde o la persona en qui delegui) 

 

Coordinador municipal d’emergències 

És la persona de referència, que està en contacte directe entre el municipi i els tècnics del 

PAS, que coordina les tasques de planificació, les corresponents en el moment de 

l’emergència i les necessàries per al retorn a la normalitat. 

 

El Consell assessor 

 

Els membres que el formaran poden ser: 

� Representants de l’Ajuntament 

� Representants de les altres administracions que 

disposen de serveis afectats en els plans municipals 

� Representants de les entitats col�laboradores en 

funcions de protecció civil. 

� Associació de voluntaris i voluntàries 

� Directors dels plans d’autoprotecció de les 

empreses i dels centres del municipi que hi siguin 

convocats 

� Personal tècnic necessari 
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El Gabinet d’Informació 

 

(És un representant de l’Ajuntament designat 

específicament) 

 

Funcions: 

- Suport al responsable municipal de l’emergència 

en l’emissió de comunicats i atenció als mitjans 

de comunicació 

- Atenció telefònica als afectats i familiars de les 

víctimes. (aquesta funció pot ser exercida per les 

policies implantades al municipi o per qualsevol 

altra persona que s’especifiqui de forma explícita 

en el pla) 

 

I els municipis que no tenen l’obligació de crear una comissió municipal de protecció civil 

podran crear una estructura de la protecció civil que vagi en funció de les necessitats de 

cada municipi, seguint l’esquema següent: 

 

Màxima autoritat municipal de l’emergència 

(alcalde o a qui delegui)* 

 

Coordinador municipal d’emergències 

És la persona de referència, que està en contacte directe entre el municipi i els tècnics del 

PAS, que coordina les tasques de planificació, les que toquin en el moment de 

l’emergència i les necessàries per al retorn a la normalitat. 

 

El Consell assessor: 

- Cap del grup local d’intervenció 

(Cap de l’ADF local) 

- Cap del grup local d’ordre i d’avisos a la 

població 

(Policia Local i/o Pedanis de nuclis i/o a qui es 

designi en el PAM) 

- Cap del grup local sanitari 

(Metge local / Consulta municipal) 

- Cap del grup local logístic i d’acollida 

(a qui es designi en el PAM) 
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En qualsevol cas, en l’apartat 1.2 d’aquest Document s’ha elaborat una taula de l’estat del 

planejament dels municipis. Tant en els plans redactats com en els plans que s’han de 

redactar, cal establir qui són les persones designades per cada municipi per formar 

aquesta estructura municipal. 

 

A continuació s’inclou una taula amb la informació de l’organització de la protecció civil 

municipal que ha quedat establerta per cada municipi pels Plans existents vigents a la 

Comarca. 

 

* La delegació de competències de l’alcalde sempre haurà de ser donant compliment al 

que estableix la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil a Catalunya, concretament 

en l’Article 48. 

 

Organització de la protecció civil municipal (d’acord amb els PAMs existents i 

informació facilitada pels municipis): 

 

La organització de la Protecció Civil Municipal segons els Plans d’Actuació Municipal i Plans 

Bàsic d’Actuació Municipal, es descriuen a l’annex corresponen. Aquestes dades son de 

caràcter confidencial i no seran publicades amb el present Pla.   

 

4. ASSISTÈNCIA I SUPORT COMARCAL EN LA PREVISIÓ, LA 

PREVENCIÓ I LA PLANIFICACIÓ 

 

4.1 ASSISTÈNCIA I SUPORT COMARCAL EN L’ELABORACIÓ DELS PLANS 

 

El Pla d’Assistència i Suport en cap cas substitueix els Plans Municipals. Cal que tots els 

municipis elaborin els Plans Municipals en funció de l’obligatorietat que estableix la 

normativa per a cada municipi després d’haver avaluat el risc (Es redacta la relació de 

Plans existents i Plans pendents d’elaborar en l’apartat 1.2 d’aquest document). I cal 

incentivar també la redacció dels plans recomanats. 

 

L’objectiu de l’assistència i suport comarcal en l’elaboració dels plans és tutelar i fer el 

seguiment, en tots els municipis, de totes les fases per les que han de passar els plans 

municipals que s’han d’elaborar: 

 

- redacció 

- implantació 

- actualitzacions 

- revisions 
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L’estructura tècnico-administrativa serà l’encarregada de donar suport a la redacció dels 

plans municipals i dels plans d’autoprotecció i a la realització dels diferents protocols que 

se’n derivin, així com també de la seva actualització i revisió. 

 

4.1.1 Assistència i suport comarcal en l’elaboració, la implantació i el seguiment 

dels plans municipals i dels plans d’autoprotecció 

 

EN QUÈ CONSISTIRÀ L’ASSISTÈNCIA? 

 

En fase d’elaboració dels Plans: 

- Els tècnics comarcals, a petició dels municipis, donaran suport tècnic per la 

gestió de les sol�licituds d’ajudes econòmiques per a redacció dels plans 

municipals. 

- Els tècnics comarcals vetllaran per tal de poder tenir còpia de tots els Plans 

municipals vigents de la comarca. 

- Els tècnics comarcals facilitaran la documentació que tinguin a l’abast als tècnics 

redactors dels plans. 

- Cal fomentar l’elaboració i implantació dels PAU d’aquells centres, establiments i 

dependències dedicades a activitats que poden donar lloc a situacions 

d’emergència. 

 

En fase d’implantació dels Plans: 

- L’estructura tècnico-administrativa del PAS avaluarà i promourà diferents 

sistemes d’informació a la població: per tal que la població prengui consciència del 

risc, sàpiga com actuar en les tasques preventives i tingui el coneixement 

suficient del contingut dels Plans i les actituds que han d’adoptar davant d’un avís 

per emergència. (Se’n cuidarà el responsable de protecció civil municipal amb el 

suport dels tècnics comarcals i del tècnic redactor del Pla) 

- L’estructura tècnico-administrativa del PAS avaluarà i promourà sistemes de 

formació per als diferents actuants del Pla, per tal que aprenguin les funcions que 

tenen dins del Pla i es familiaritzin amb les tècniques que haurien d’aplicar en cas 

d’emergència. (Se’n cuidarà el responsable de protecció civil municipal amb el 

suport dels tècnics comarcals i del tècnic redactor del Pla) 

 

En fase d’actualització i revisió dels Plans: 

- L’estructura tècnico-administrativa se n’ocuparà de fer el seguiment dels Plans 

un cop elaborats i implantats. Es realitzarà un calendari de revisions i 

actualitzacions amb les dates que ja marcaran els propis Plans Municipals i se’n 

portarà un control Es donarà el corresponent avís als municipis quan toqui 

actualitzar i revisar els Plans. 
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- Haurà de ser el municipi que, un cop hagi rebut l’avís per part de l’Estructura 

tècnicoadministrativa, se’n cuidi d’actualitzar i/o revisar els Plans. L’estructura 

tècnicoadministrativa del Consell Comarcal serà l’encarregada de donar suport a 

la redacció dels plans municipals. 

 

CALENDARI PREVIST PER ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DELS PANS MUNICIPALS 

EXISTENTS 

 

- La data d’actualització serà cada any a partir de l’aprovació del PAM pel Ple 

Municipal, que és quan ja és operatiu. 

- La data de revisió serà cada quatre anys (o subjecte quan hagi un canvi 

substancial del PAM) a partir de la data de l’aprovació del PAM pel Ple Municipal, 

que és quan ja és operatiu. 

 

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ PER L’ELABORACIÓ DELS PLANS MUNICIPALS 

 

Per establir prioritats en l’elaboració dels Plans Municipals es tindrà en compte: 

- Anàlisi detallat dels riscos de cada municipi. 

- Recurrència del risc. 

- Possible afectació i danys a la població a causa del risc. 

- S’hauran d’elaborar primer els PAM obligats i posteriorment els recomanats. 

- S’ha de fomentar especialment aquells PAU de centres, establiments i 

dependències que impliquin un risc per la concentració de persones. 

 

4.2 RECURSOS EN L’ASSISTÈNCIA I SUPORT COMARCAL EN RELACIÓ 

ALS RISCOS 

 

4.2.1 Recursos per l’anàlisi dels riscos de la zona i de cadascun dels municipis. 

 

El Departament de Protecció Civil de la Generalitat realitza l’anàlisi del risc, que queda 

documentat en aquest Pla d’Assistència i Suport, concretament en el Document Principal, 

en l’apartat 1.3 (Coneixement del risc), a partir del qual s’estableix la taula de Plans 

obligatoris i recomanats a redactar per part de cada municipi que queda plasmat en 

aquest PAS, concretament en el Document d’assistència i suport en la planificació i 

prevenció, en l’apartat 1.2 (Estat del planejament). 

 

Per tant: 

- A nivell municipal, tots els municipis poden comptar amb el Consell Comarcal per tal que 

aquest els hi faciliti les dades obtingudes de Protecció Civil. 
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4.2.2 Mesures preventives per la prevenció, previsió i informació dels riscos. 

 

Alguns riscos es poden donar de manera estacional. Per tant cal que els municipis puguin 

fer accions preventives per a minimitzar el risc abans que es declari l’emergència. 

 

En les taules següents, es proposen actuacions preventives per a diferents riscos, que 

poden suposar una minimització important del risc: 

 

Actuacions preventives en cas d’INCENDIS: 

• Incentivar i donar suport als Ajuntaments per a campanyes preventives 

d’informació a la població 

• Transmetre els avisos i actualitzacions del 4COSAR a Ajuntaments, ADF i demès 

grups implicats. 

• Transmetre als interessats (Ajuntaments, ADF...) aquells avisos provinents dels 

grups d’intervenció (Bombers i Agents Rurals) i d’ordre (Mossos d’Esquadra) del 

pla INFOCAT que puguin arribar al Consell Comarcal, i a l’inversa. 

• Informar a les ADF que revisin i tinguin a punt els seus recursos, sobretot a 

l’època de més risc (cubes, tractors, maquinària forestal…). 

• L’Ajuntament ha de fer-se responsable de la revisió de les infraestructures 

necessàries en cas d’emergències com poden ser els “punts d’aigua d’ús públic” 

repartits pels diferents municipis, comptant amb el suport dels tècnics de 

protecció civil comarcals. 

• Informar de les subvencions que puguin sortir i que poden interessar als 

implicats, com poden ser les del Dept. d’Interior (Protecció Civil), Dept. de Medi 

Ambient (Gestió Forestal Sostenible i d’ADF), Dept. de Treball (Plans d’Ocupació 

per a actuacions preventives d’incendis), d’altres.... 

• Informar d’actuacions preventives “in situ” que es poden realitzar, com neteja de 

sotabosc, neteges de combustible al voltant dels nuclis, condicionament de vials 

aptes per a vehicles d’extinció d’incendis. 

• Incentivar la formació de grups d’actuants, ADF...que es puguin desenvolupar a la 

comarca o fora d’ella. 

• Promoure reunions periòdiques abans de cada campanya forestal amb els agents 

implicats a la comarca per prendre consciència del risc existent i valorar els 

recursos existents. 
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Actuacions preventives en cas de NEVADES: 

• Incentivar i donar suport als Ajuntaments per a campanyes preventives 

d’informació a la població. 

• Informar als municipis que extremin les mesures preventives com pot ser el 

proveïment d’acopi de fundents tal com marca el seu PAM. 

• Transmetre els avisos i actualitzacions del 5SMC a Ajuntaments, ADF i demès 

grups implicats. 

• Informar a les ADF que revisin i tinguin a punt els seus recursos (fundents, pales 

llevaneu, polidòzers….). 

• Informar de les subvencions que puguin sortir i que poden interessar als 

implicats, com poden ser les del Dept. d’Interior (Protecció Civil), Dept. de Política 

Territorial i Obres Pública (Municipis de muntanya amb la neteja de vials afectats 

per nevades), Dept. de Treball (Plans d’Ocupació), d’altres.... 

• Incentivar i col�laborar amb la formació de grups d’actuants, ADF...que es puguin 

desenvolupar a la comarca. 

• Promoure reunions periòdiques abans de cada campanya hivernal amb els agents 

implicats a la comarca per prendre consciència del risc existent i valorar els 

recursos existents. 

 

Actuacions preventives en cas de INUNDACIONS: 

• Incentivar i donar suport als Ajuntaments per a campanyes preventives 

d’informació a la població. 

• Transmetre els avisos i actualitzacions del 6SMC a Ajuntaments, ADF i demès 

grups implicats. 

• Informar als municipis de que extremin mesures de prevenció com poden ser la 

neteja de lleres, neteja d’embornals, que les obres de fàbrica estiguin lliures de 

qualsevol obstacle... 

• Informar als grups actuants del PAM que revisin i tinguin a punt els seus recursos. 

• Informar de les subvencions que puguin sortir i que poden interessar als 

implicats, com poden ser les del Dept. d’Interior (Protecció Civil), Dept. de Medi 

Ambient (ACA), Dept. de Treball (Plans d’Ocupació), d’altres.... 

• Incentivar i col�laborar amb la formació de grups d’actuants, ADF...que es puguin 

desenvolupar a la comarca. 

• Promoure reunions periòdiques abans de cada campanya amb els agents implicats 

a la comarca per prendre consciència del risc existent i valorar els recursos 

existents. 
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4.3 ASSISTÈNCIA I SUPORT COMARCAL EN LA FORMACIÓ DE LES 

PERSONES RELACIONADES A LES EMERGÈNCIES 

 

El Servei de Protecció Civil del Consell Comarcal del Maresme haurà de desenvolupar el 

programa de formació destinat al personal implicat en les emergències, amb l’objectiu de 

millorar la resposta i l’operativitat en cas d’activació d’algun pla municipal. 

 

Temari a desenvolupar: 

- Formació per la gestió de les emergències. 

- Coneixement dels riscos de la zona, la seva prevenció i planificació. 

- Estructura dels plans i procediments d’actuació en cas d’emergència, mesures de 

protecció. 

- Sistemes de rehabilitació. 

- Mecanismes per informar sobre les emergències. 

 

Personal a qui es destina la formació: 

- Coordinadors municipals d’emergències. 

- Responsables dels Plans. 

- Personal dels Ajuntaments implicats en emergències. 

- Tècnics dels Ajuntaments. 

- ADF’s i altres grups locals actuants. 

 

5. AJUDES I SUBVENCIONS 

 

El Servei de Protecció Civil del Consell Comarcal del Maresme informarà als Ajuntaments 

de les línies d’ajudes i subvencions, de cara al foment de la prevenció i la previsió, que 

surtin de les diferents administracions, per tal que aquells municipis que ho sol�licitin es 

puguin adherir a elles. 

 

De moment, es compta amb les ajudes següents: 

 

Administració Tipus d’Ajuts A qui van destinats 

 

Generalitat  

de Catalunya 

Departament d’Interior  

(Direcció General de Protecció Civil) 

Ajuts per a la redacció i implantació del 

Pla d’assistència i Suport de la Comarca 

del Maresme (PASMaresme) 

Pendent de confirmar 

 

Consell Comarcal del 

Maresme 
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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: 

 

*Centre de Coordinació d’Emergències Comarcal (CCEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde 

Director 

PAM 

Responsable 

PASMaresme 

(President 

Consell o a qui 

delegui) 

Estructura 

tècnico- 

Administrativa 

Comarcal 

Situació 1 
Tècnics 

Organització 

Municipal 

Corresponent 

al PAM que 

s’hagi activat 
Situació 2 

CCEC* 

(valoració del Sinistre) 
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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, sol�licita 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 

sol�licitin. 

 

3.2 ASSISTÈNCIA I SUPORT COMARCAL EN LES EMERGÈNCIES QUE 

AFECTEN A MÉS D’UN MUNICIPI 

 

Organització: 

*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, sol�licita 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.  

Alcalde 

Director 

PAM 

Responsable 

PASMaresme 

(President 

Consell o a qui 

delegui) 

Estructura 

tècnico- 

Administrativa 

Comarcal 

Situació 1 
Tècnics 

Organització 

Municipal 

Corresponent 

al PAM que 

s’hagi activat 
Situació 2 

CCEC* 

(valoració del Sinistre) 
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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 sol�licitin. 
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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 sol�licitin. 

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 sol�licitar 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 col�laboració 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.). 

 

 

Responsabilitat de la decisió 

d’efectuar l’evacuació 

� Director del Pla Especial de la Generalitat 

(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). 

 

Direcció i coordinació de 

l’evacuació 

- El Director del PAM (alcalde) i el cap del Grup 

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 

sol municipi 

 

 

- Els designats en el PAM municipal. 

Si l’acollida afecta a 

més d’un municipi 

- 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 sol�licitar 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 sol�licitar 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. 
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Recursos externs: 

Seran tots aquells recursos que sol�licitaran 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 sol�licitud 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’instal�lacions 

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 sol�licitar la modificació de la distribució de 

recursos assignada per la Unitat tècnica o el CCEC. 

 

3.6.3 Sol�licitud dels recursos 

 

Els Ajuntaments afectats per les emergències sol�licitaran 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 sol�licitud 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 

sol�licitats. 

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 

sol�licitud 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 sol�licitats. 

 

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 Dades 

localització 

Equip de 

suport 

Responsable del Pla 

Substitut 

Miquel Angel Martinez 

Ramon Llastarry 

President 

Gerent 

93.741.16.16 Informació 

Informació 

Tècnic de PC Comarcal  

Substitut 

Tècnic Servei Meteomar 

Joan Ramon Palat 

Oriol Bassa 

Joaquim Serra 

Enginyer 

Tècnic de forest 

Meteoròleg 

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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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 instal�lacions 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 sol�licitin (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 

sol�licitades 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. 
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5.2.1 Centre de Suport Avançat (CSA) 

 

En cas que el sinistre es trobi molt allunyat d’aquest local i es consideri necessari ubicar-

se 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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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu final d’aquest document és el d’establir mesures per arribar al retorn a la 

normalitat i restituir els béns destruïts en l’emergència.  

 

L’assistència i el suport que es planteja en aquest document ha de començar un cop 

finalitzada la situació d’emergència i serà diferent segons el tipus d’emergència i del tipus 

d’ajudes que hi hagi. 

 

La recuperació o retorn a la normalitat pot ser de dos tipus: 

- Intervenció directa: actuacions realitzades per tal de poder tornar a la 

normalitat 

- Ajudes, subvencions o exempcions de l’administració 

 

El document està format per tres apartats: 

- Composició dels tècnics destinats a les tasques de rehabilitació. 

- Procediment d’identificació dels danys i tipus d’intervencions. 

- Forma de gestió de les ajudes i subvencions. 

 

2. ESTRUCTURA TÈCNICO-ADMINISTRATIVA I ORGANITZACIÓ 

PER L’ASSISTÈNCIA I SUPORT PEL RETORN A LA NORMALITAT. 

 

2.1 GRUP DE RECUPERACIÓ COMARCAL 

 

Per a poder donar assistència i suport des del Consell Comarcal del Maresme per a fer 

possible el retorn a la normalitat després d’una emergència, es crea el GRUP DE 

RECUPERACIÓ. 

 

Aquest grup és l’encarregat de fer la recopilació de les dades dels danys que s’han produït 

i de proporcionar suport al ciudatà i a l’administració local perquè puguin fer les 

sol�licituds d’ajuda restablir la normalitat. 

 

Composició del Grup de recuperació comarcal: 

 

Aquest grup constarà de: 

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

garantia que les tasques definides en el present document es realitzen 

correctament. 

- Tècnic de Protecció Civil Comarcal. 
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- Personal de suport del Consell Comarcal del Maresme en cas que sigui necessari. 

- Coordinadors municipals d’emergències. 

- Responsables de cada municipi afectat que delegui l’Ajuntament i tècnics dels 

mateixos tals com arquitectes i enginyers. 

- Representants de les diferents companyies de serveis bàsics implantades al 

territori (aigua, electricitat, gas, gas, telèfon, etc...), que hagin quedat afectades 

per l’emergència. 

- Representants dels serveis que ofereix el Consell Comarcal i són mancomunats 

als municipis del Maresme. 

 

Funcions del Grup de recuperació comarcal: 

 

- Donar suport i assistència en la identificació, enumeració i avaluació general dels 

danys produïts durant l’emergència: tipus de danys, causes que l’han produït, 

valoració econòmica... 

- Donar suport i assistència en l’adopció de mesures per a la rehabilitació. 

- Proporcionar suport a l’administració local i al ciutadà per tal que puguin fer les 

sol�licituds d’ajuda per restablir la normalitat. Així com fer les gestions per 

demanar ajudes i subvencions. 

- Posar-se en contacte amb les diferents companyies de serveis bàsics 

implantades al territori (aigua, electricitat, gas, telèfon, etc.) que hagin quedat 

afectades per l’emergència. 

 

3. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS DANYS I PERJUDICIS 

PRODUÏTS 

 

El marc legal de les funcions de rehabilitació s’inscriu en la Llei 4/1997 de Protecció Civil 

de Catalunya, on defineix en l’article 30 les actuacions de rehabilitació que han de dur a 

terme els poder públics: 

 

1. Els poders públics, dins llurs competències, han de restablir els serveis 

essencials per a la comunitat afectats per una catàstrofe o una calamitat. 

 

2. Els poders públics han de col�laborar recíprocament en les tasques de 

rehabilitació, de restauració i de retorn a la normalitat. De manera especial, el 

Govern i les administracions supramunicipals han de prestar assistència als 

municipis per a elaborar i executar els plans de recuperació establerts per l'article 

31. 

 

En cas de sinistre caldrà recollir la informació següent: 
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- Delimitació geogràfica de l’àrea afectada. 

- Danys als centre d’atenció primària i altres equipaments essencials, indústries, 

comerços i béns privats. 

- Estat de les infraestructures, vies de comunicació i xarxes de serveis bàsics. 

- Fenòmens associats (efecte dominó) 

- Estimació del número de víctimes. 

 

El procediment per a la recopilació de les dades dels danys produïts ha de comprendre les 

tasques següents: 

- Recull de dades: compilació de les dades, esmentades en el paràgraf anterior, 

dels danys que s’han produït. 

- Localització genèrica dels elements afectats. 

- Diferenciació dels danys en els que la rehabilitació depèn de la intervenció 

directa o que depenen de la rehabilitació d’altres administracions. 

- Delimitació dels danys produïts segons la seva titularitat (privats, municipals, 

Diputació, estatals) . 

 

Les fonts d’informació segons l’emergència seran, entre altres: 

- Coordinadors municipals d’emergències 

- Tècnics municipals 

- Brigades municipals 

- Policia Local 

- Mossos d’Esquadra 

- Bombers 

- Serveis bàsics municipals 

- Companyies d’aigua, de gas, d’electricitat i telèfons 

- Serveis de transports públics i privats 

- Serveis de recollida de residus 

- Serveis d’aigües 

- Gestors de carreteres 

- Indústries i comerços dels municipis, així com particulars 

- Serveis sanitaris 

- ADF’s 

- Agents rurals 

 

Cal tenir present que el peritatge dels danys produïts en qualsevol bé és responsabilitat 

del seu titular i que, per tant, l’hauran de dur a terme els tècnics municipals, els tècnics 

de les empreses i asseguradores o les persones contractades per a tals efectes, en funció 

de la titularitat del bé a peritar. En cas que els municipis no tinguin tècnics per a fer 

aquest tipus de valoració, el consell comarcal donarà assistència i suport. 
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3.1 INTERVENCIONS DIRECTES: ADOPCIÓ DE MESURES PER A LA 

REHABILITACIÓ. 

 

Les intervencions directes són aquelles que s’han d’adoptar directament per a la 

rehabilitació de danys i depenen de la gestió municipal i comarcal: 

 

- Eliminació dels perills. 

- Neteja i sanejament de les àrees afectades. 

- Reparació dels danys en el mobiliari urbà. 

- Restabliment dels serveis bàsics per la població. 

- Condicionament d’urgència de les vies de comunicació. 

 

A nivell municipal: 

El personal destinat a fer les gestions perquè es realitzin les mesures de rehabilitació 

seran els integrants dels Ajuntaments afectats que hagin estat nomenats en els 

corresponents PAMs com a membres del seu Grup local de Recuperació. 

 

A nivell comarcal: 

En el cas que el municipi afectat no pugui fer front a les actuacions de rehabilitació, podrà 

sol�licitar el suport dels tècnics de protecció civil comarcals. Aquests convocaran els 

membres del Grup de Recuperació comarcal necessaris per tal de coordinar de forma 

correcta les tasques que es requereixin. 

 

3.2 INTERVENCIONS INDIRECTES: MESURES DE REHABILITACIÓ 

D’ALTRES ADMINISTRACIONS. 

 

Les intervencions indirectes són aquelles mesures que correspon adoptar a altres 

administracions: Comunitat Europea, Estat espanyol, Generalitat de Catalunya, Diputació 

de Barcelona, etc. 

 

La funció del grup de recuperació comarcal serà informar als titulars dels béns que han 

patit desperfectes i al CECAT per tal que gestioni la rehabilitació, així com fer el 

seguiment de l’estat de les intervencions indirectes, a petició del titular, per assegurar 

una correcta execució de les mateixes. 

 

 



 

PASMaresme – Servei Comarcal de protecció Civil 
7 

 

 

 

4. AJUDES I SUBVENCIONS 

 

El grup de recuperació comarcal destinat al suport en la rehabilitació, cal que conegui les 

diferents tipologies d’ajudes i subvencions possibles; les característiques i condicions 

específiques associades a una declaració de zona d’actuació especial, de zona catastròfica, 

etc; i els procediments de finançament estipulats en cada cas per donar suport als 

particulars i Ajuntaments afectats. 

 

La tipologia d’ajudes es pot classificar en funció de la seva naturalesa: 

 

- Permanents: 

 

o Ajudes autonòmiques: decretades per l’Ordre GRI/376/2002 (DOGC, 

3763) pel qual s’estableixen les bases generals per a l’atorgament 

d’ajuts als ens locals en situacions excepcionals, d’urgència o 

derivades de catàstrofe. No requereixen aprovació de convocatòria 

prèvia (art. 1) i s’han de sol�licitar en el termini de 20 dies a comptar 

des del dia en què es produeixi o s’evidenciï la necessitat d’actuació 

(art.5). 

 

o Ajudes estatals: el Reial Decret 307/2005, regula les subvencions en 

atenció a determinades necessitats derivades de situacions 

d’emergència o de naturalesa catastròfica. Són subvencions de 

concessió directa a les que no s’aplica el règim de concurrència 

competitiva propi del procediment general. El termini de la sol�licitud 

és d’un mes a comptar des del dia següent a la data de finalització 

dels fets (art. 7.2). 

 

- Específiques: ajudes de les diferents administracions aprovades per una 

convocatòria prèvia en funció d’una emergència o adversitat determinada. 

 

4.1 GESTIÓ PER DEMANAR AJUDES I SUBVENCIONS. 

 

A nivell comarcal: 

Els tècnics comarcals faran les gestions oportunes per conèixer les ajudes existents per al 

retorn a la normalitat després de cada emergència concreta i ho comunicaran als 

ajuntaments afectats través del responsable municipal. 
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A nivell municipal: 

Els Ajuntaments afectats seran els encarregats de sol�licitar les diferents ajudes que es 

puguin demanar i podran comptar amb l’assistència tècnica comarcal per fer-ho. 

 

4.2 INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ SOBRE AJUDES I SUBVENCIONS. 

 

A nivell municipal: 

Els Ajuntaments afectats proporcionaran la informació necessària a la població per tal que 

aquesta pugui demanar les ajudes i subvencions, mitjançant BAN’s municipals, notes 

d’informació i atenció al públic. 

 

A nivell comarcal: 

El grup de recuperació comarcal serà qui traslladarà la informació necessària a 

l’Ajuntament, a través del responsable municipal adscrit al grup de recuperació. 

 

El tècnic comarcal en el període de retorn a la normalitat, per tant, després d’haver-se 

produït una emergència de gran envergadura, disposarà d’un horari d’atenció al públic per 

proporcionar la informació corresponent a ajudes i subvencions a qui ho requereixi. 

 

Oficina Àrea de Medi Ambient 

Pl. Miquel Biada, núm. 1 

08301 - Mataró 

Telèfon Centraleta: 93.741.16.16 

Horari De 9 a 14 h 
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