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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 collectiu 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

installacions 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

- Pla Bàsic d’Emergència

- Plans d’Actuació Municipal (PAM)

(Municipis)

Municipal (PBEM)

- Plans Específics Municipals

Generalitat

- PROCICAT

- Plans Especials:
INFOCAT,
SISMICAT,

NEUCAT,

INUNCAT,

TRANSCAT,

PEE,

CAMCAT, ..
Estat
Particulars

Plans Nuclears, ...
- 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

Estat

homologació
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 installació industrial afectada per l’article 9
del RD 1254/99 (incloses les installacions d’explosius de nivell alt).
- Municipis que tenen elements vulnerables significatius ubicats en zones de perill
d’installacions de nivell alt.

Es recomana l’elaboració del PAM a:
- Municipis en els quals es trobi ubicada una installació 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’installacions 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

16/07/1998

Caducat

Risc Inundacions

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Sísmic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc incendis

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Inundacions

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Sísmic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Contaminació Marina

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Ferrocarril

(Per elaborar)

No Homologat

Risc incendis

19/03/1998

Caducat

Risc Inundacions

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Sísmic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc incendis

19/11/1997

Caducat

Risc Inundacions

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Sísmic

(Per elaborar)

No homologat

Risc Radiològic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc incendis

30/09/1999

Caducat

Risc Inundacions

06/05/2008

Caducat

Risc Contaminació Marina

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Químic

(Per elaborar)

No homologat

Risc incendis

22/09/1998

Caducat

Risc Inundacions

18/12/2008

Homologat

Risc Inundacions

16/02/2012

Homologat

Risc Sísmic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Contaminació Marina

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Ferrocarril

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Inundacions

(Per elaborar)

Caducat

Risc Incendis

17/02/2000

Caducat

Risc Sísmic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Contaminació Marina

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Inundacions

06/05/2008

Caducat

Risc Incendis

08/06/2000

Caducat

Risc Sísmic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Contaminació Marina

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Inundacions

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Incendis

16/07/1998

Caducat

Risc Sísmic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Inundacions

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Incendis

07/05/1998

Caducat

Arenys de Mar

Arenys de Munt

Argentona

Cabrera de Mar

Cabrils

Caldes d’Estrac

Calella

Canet de Mar

Dosrius

Malgrat de Mar
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Risc Sísmic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Contaminació Marina

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Inundacions

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Sísmic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Contaminació Marina

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Nevades

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Radiològic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Inundacions

17/12/2009

Homologat

Risc Incendis

30/04/2009

Homologat

Risc Sísmic

17/12/2009

Homologat

Risc Contaminació Marina

21/06/2007

Caducat

Risc Nevades

17/12/2009

Homologat

Risc Radiològic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Químic

16/06/2010

Homologat

Risc Inundacions

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Contaminació Marina

(Per elaborar)

No Homologat

Òrrius

Risc Incendi

(Per elaborar)

No Homologat

Palafolls

Risc Inundacions

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Incendis

30/03/2000

Caducat

Risc Incendis

26/09/2002

Caducat

Risc Inundacions

26/09/2002

Caducat

Risc Sísmic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Contaminació Marina

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Nevades

(Per elaborar)

No Homologat

Premia de Dalt

Risc Incendis

13/07/1999

Caducat

Premia de Mar

Risc Inundacions

06/07/2005

Caducat

Risc Sísmic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Contaminació Marina

(Per elaborar)

No homologat

Risc Nevades

(Per elaborar)

No Homologat

Sant Andreu de

Risc Inundacions

(Per elaborar)

No Homologat

Llavaneres

Risc Incendis

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Sísmic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Contaminació Marina

(Per elaborar)

No Homologat

Sant Cebrià de

Risc Inundacions

(Per elaborar)

No Homologat

Vallalta

Risc Incendis

03/10/1997

Caducat

Sant Iscle de

Risc Inundacions

(Per elaborar)

No Homologat

Vallalta

Risc Incendis

20/05/1998

Caducat

Sant Pol de Mar

Risc Inundacions

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Incendis

21/09/2000

Caducat

Risc Contaminació Marina

(Per elaborar)

No Homologat

El Masnou

Mataró

Montgat

Pineda de Mar
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Sant Vicenç de

Risc Inundacions

(Per elaborar)

No Homologat

Montalt

Risc Incendis

13/05/1999

Caducat

Risc Contaminació Marina

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Inundacions

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Incendis

16/07/1998

Caducat

Risc Sísmic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Contaminació Marina

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Inundacions

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Incendis

01/07/1996

Caducat

Risc Inundacions

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Incendis

07/05/1998

Caducat

Risc Inundacions

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Incendis

13/07/1999

Caducat

Risc Sísmic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Radiològic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Inundacions

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Incendis

22/09/1998

Caducat

Risc Sísmic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Inundacions

(Per elaborar)

Caducat

Risc Sísmic

(Per elaborar)

No Homologat

Risc Contaminació Marina

(Per elaborar)

No Homologat

Santa Susanna

Teià

Tiana

Tordera

Vilassar de Dalt

Vilassar de Mar

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

Risc Nevades

Llavaneres
Sant Cebrià de

Risc Sísmic

Vallalta

Risc Nevades

Sant Iscle de

Risc Sísmic

Vallalta

Risc Nevades

Sant Pol de Mar

Risc Sísmic
Risc Nevades

Sant Vicenç de

Risc Sísmic

Montalt

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

2013/14

(per elaborar)

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

Risc Incendis

3/10/1997

2013/14

Risc Incendis

20/05/1998

2013/14

Risc Incendis

21/09/2000

2013/14

(Per elaborar)

2013

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

Vallalta
Sant Iscle de
Vallalta
Sant Pol de Mar

Pla Bàsic
Sant Vicenç de
Montalt

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 installacions 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 collaboradores 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 sollicituds 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.

PASMaresme – Server Comarcal Protecció Civil
26

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 collaborar 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 collaborar 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 sollicitin es
puguin adherir a elles.

De moment, es compta amb les ajudes següents:

Administració

Tipus d’Ajuts

A qui van destinats

Departament d’Interior
Generalitat

(Direcció General de Protecció Civil)

Consell Comarcal del

de Catalunya

Ajuts per a la redacció i implantació del

Maresme

Pla d’assistència i Suport de la Comarca
del Maresme (PASMaresme)
Pendent de confirmar
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