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0.1 DISPOSICIONS BÀSIQUES 

 
El municipi de Vilanova i la Geltrú ha dictat les següents disposicions legals en matèria de protecció 
civil:  
 
 

-  ADF Agrupació de Defensa Forestal Puig de l’Àliga que es va constituir el 14/03/1995 i 
que està formada pels municipis de Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Canyelles, Castellet i la 
Gornal, i Santa Margarida i els Monjos. 

 
- Tècnica de Protecció Civil municipal, va ser nomenada el 28/11/2007 amb efectes del dia 
02/11/2007. 
 
- Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú relatiu al dispositiu de vigilància i prevenció d’incendis del Parc del Garraf. 
 
- Conveni de col·laboració al Pla de vigilància complementària d’incendis forestals de l’any 
2008, entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Ajuntament de 
Canyelles, l’Ajuntament de Castellet i la Gornal i l’ADF Puig de l’Àliga. 
 
- Ordenança d’Ús de les Platges de Vilanova i la Geltrú, aprovada definitivament pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió celebrada el 2 de juny de 2008 i publicada en el BOPB núm. 141, de 
data 12 de juny de 2008 

 
 

0.2 DISPOSICIONS A EMETRE EN SITUACIÓ 
D’EMERGÈNCIA 

 
L’annex 1 d’aquest manual inclou els models de disposicions següents: 
 

 Notificació d’activació i desactivació del Pla de protecció civil municipal (punt 1 de l’annex 1) 

 Ban amb una ordre d’evacuació o de confinament (punt 2 de l’annex 1) 

 Comunicat d’informació a la població de la situació (al punt 3 de l’annex 1, avís d’evacuació o 
confinament). 

 Comunicats d’informació a la població (al punt 4 de l’annex 1,  en cas d’Alerta, en cas 
d’Emergència i Final). 

 Comunicats d’informació adreçats als mitjans de comunicació (al punt 5 de l’annex 1, comunicat 
inicial, amb noves referències, final i roda de premsa). 
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1.1 DADES GENERALS 
 

1.1.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 
El municipi Vilanova i la Geltrú, la capital de la comarca del Garraf, es situa a 41 graus i 13 minuts de 
latitud nord i a 1 grau i 42 minuts de longitud est. Les coordenades geogràfiques UTM del nucli urbà: 
 

UTM(x)= 393,250 
UTM (y)= 4.564500 

www.idescat.net 

 
Limita amb els municipis de: 
 

Nom de municipi Situació (NSEO) Telèfon de l’Ajuntament Policia Local 

Sant Pere de Ribes E 93 896 73 00 938 967 337 

Cubelles S-SO 93 895 03 00 938950300 

Canyelles N 93 897 30 11 - 

Castellet i la Gornal N-NO 977 67 03 26 - 

 

1.1.2 SUPERFÍCIE 
 

Superfície total* 34 Km² 
*www.idescat.net 

 

1.1.3 OROGRAFIA I HIDROLOGIA 
 

Altitud mínima                             0 m 

Altitud màxima                              340 m 

Altitud del nucli urbà*                            22 m 
*www.municat.net 

 
Parlant ara de la hidrologia del municipi, cal dir que Vilanova no té cap riu, el més proper és el Foix, que 
forma la conca fluvial més important de la comarca. 
 
El curs del riu Foix té 49 km, neix a Espinagosa (Anoia) a 760 metres d’alçada, i desguassa al 
mediterrani, al Cap de Sant Pere, al terme municipal de Cubelles. Ni l’altura, ni la pluviositat de la zona 
no li permeten tenir gaire cabal, però la major part de les seves aigües s’infiltren i constitueixen un dels 
recursos hidràulics subterranis de la comarca. 
 

Rius Foix 

Rieres a destacar No hi ha 

Torrents a destacar Torrent d’en Frederic  
Torrent de Cal Baró 
Torrent de Carro 
Torrent de Sant Joan o Torrent de la Ramussa 
Torrent de Santa Magdalena 
Torrent de Santa Maria 
Torrent de la Masia Cabanyes 
Torrent de la Pastera 
Torrent de la Piera 
Torrent de la Puça 
Torrent de la Terrosa 
Torrent de les Oliveres 
Torrent d’en Llimonet 

Canals No hi ha 

Llacs No hi ha 

Embassaments Foix 

http://www.idescat.net/
http://www.idescat.net/
http://www.municat.net/
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1.1.4 TIPOLOGIA DE COSTA 
 

1.1.4.1 PLATGES 

 
Les temporades de les platges venen establertes segons els horaris de salvament. Al 2008, les 
temporades es van dividir en: 
 

- Temporada alta: Del 25 de juny al 31 d’agost d’11 a 20 hores a les platges d’Adarró i de Sant 
Gervasi. 

- Temporada mitja: De l’1 al 24 de juny i tot setembre, de 10 a 16 hores. Caps de setmana d’11 a 
17 hores a les platges del Far de Sant Cristòfol, Ribes Roges i Ibersol. 

 
Cal remarcar que la proposta del 2009 és: 
 

- Temporada baixa: Setmana Santa d’11 a 18 hores a la platja de Ribes Roges. 
- Temporada mitja / escolar:  

o De l’1 al 22 de juny i de l’1 al 15 de setembre. De dilluns a divendres de 10 a 17 hores 
a la platja de Ribes Roges 

o Els caps de setmana d’11 a 20 hores a la platja de Ribes Roges. 

- Temporada alta: Del 23 de juny al 31 d’agost de 10 a 20 hores a les platges d’Adarró, de Sant 
Gervasi, del Far de Sant Cristòfol, Ribes Roges i Ibersol. 

Nom Localització 
Longitud, amplada i 

superfície 
Característiques 

Platja de 
Ribes 
Roges 

Es troba entre la 
platja d'Adarró i el 
port esportiu de 

Vilanova i la 
Geltrú 

Longitud:1.200 metres 
Amplada:200 metres 

Superfície:240.000 m2. 

- És de tipologia urbana amb pendent suau i sorra     
  fina. 
- Els accessos a aquesta platja són des de    
  qualsevol punt de la ciutat, a peu, en transport  
  col·lectiu (bus urbà), i vehicle particular amb  
  aparcament regulat controlat (zona blava). 
- La platja disposa d’una àmplia gamma de 
serveis. 
- L’ocupació de la platja en temporada alta és de   
  5.000 a 10.000 persones al dia. 

Platja 
d'Adarró 

Es troba situada 
entre les platges 
de Sant Gervasi i 
la platja de Ribes 

Roges 

Longitud:780 metres 
Amplada:99 metres 

Superfície:77.200 m2. 

- És de tipologia urbana amb pendent suau i sorra  
  fina 
- Accessible a peu o bé amb transport col·lectiu  
  (bus urbà). També disposa d'aparcament regulat  
  controlat (zona blava) per als vehicles     
  particulars.  
- L’ocupació de la platja és de 4.000 i 8.000  
  persones al dia. 

Platja de la 
Farola 

Està situada en 
l'extrem oriental 
del municipi de 

Vilanova i la 
Geltrú 

Longitud:900 metres 
Amplada:150 metres 

Superfície:135.000 m2 

- És de tipologia semiurbana amb baix pendent  
  de sorra fina 
- Accessible a peu o bé amb transport col·lectiu  
  (bus urbà). També disposa d'aparcament per als  
  vehicles particulars.  
- L’ocupació en temporada alta es troba entre   
  4.000 i 8.000 persones al dia. 

Platja de 
Sant 

Gervasi 

Es troba situada 
entre la 

urbanització del 
Racó de Santa 
Llúcia i la platja 

d'Adarró 

Longitud:250 metres 
Amplada:50 metres 

Superfície:12.500 m2 

- És de tipologia semiurbana, amb pendent suau i     
  sorra fina 
- Accessible des de qualsevol punt de la ciutat, a   
  peu i amb vehicle particular, amb zona  
  d'estacionament. 
- Té una ocupació de 500 a 1.000 persones al  
 dia. 

Platja 
d'Ibersol 

Està situada a 
tocar del terme 
municipal de 

Cubelles i abans 
de la platja de 
Sant Gervasi 

Longitud:1.420 metres 
Amplada:30 metres 

Superfície:42.600 m2 

- Un 60% de la platja Llarga és un espai natural  
  protegit i senyalitzat com a tal, el 40% restant,  
  és de tipologia urbana, amb pendent suau i  
  sorra fina 
- Es accessible amb transport privat. 
- En temporada alta hi pot arribar a haver una  
  ocupació entre 1.000 i 2.000 persones diàries. 
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1.1.5 DADES DE POBLACIÓ 
 
 

Habitants censats 2008* Màxim d’habitants en època turística 

64.905 89.500 
*Dades de l’Ajuntament 

 
 

Densitat de població 2008* 1.908,9 hab./km² 
*www.idescat.net 

 

1.1.6 INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 
 
La comunicació exterior de Vilanova es pot dur a terme per diferents vies de comunicació com la xarxa 
de carreteres, la línia de ferrocarril, port comercial, port pesquer i el port esportiu. 
 

1.1.6.1 XARXA VIARIA 

 
 

Carretera/autopista Titularitat Punts quilomètrics 
(origen-destí) 

C31 Barcelona-Valls Generalitat Km 150 Km 156 

C32 Autopista Barcelona-Vendrell  
(Pau Casals) 

Generalitat Km 16 Km 22,5 

C15 Vilanova-Vilafranca del  
Penedès-Igualada 

Generalitat Km 0 Km1,5 

C246A Sitges-Vilanova-Cubelles Generalitat Km 0 Km 46 

BV2112 Vilanova-Sant Pere de Ribes Generalitat Km 0 Km 4,5 

BV2115 Vilanova-Arboç Generalitat Km 0 Km 4 

 

1.1.6.2 XARXA FERROVIÀRIA 

 

Línia de ferrocarril Dades 

Línia C2 de Rodalies 
RENFE 

Dependència 
Estacions/Abaixadors: 1 

Línea Ca1 RENFE mitja 
distància 

Dependència 
Estacions/Abaixadors: 1 

Línea de mercaderies  

 

1.1.6.3 ALTRES INFRAESTRUCTURES  

 

 Port de Vilanova 
 
El Port de Vilanova ocupa una superfície d’unes 16 ha. Està format per tres molls: el de llevant, el de 
ponent i el de la ribera, amb una longitud total de 2.289 m.l. de moll dels quals 1.001 m.l. pertanyen a 
concessions atorgades a particulars. Els tres molls s’uneixen mitjançant un vial que actua de passeig 
de circumval·lació. 
 

Activitat Moll 
Pesquera Moll de ponent inici 

Comercial Moll de llevant final 

Comerç de piscifactoria Dic de llevant 

Drassanes i varador Moll de Ribera 

Nàutica i esportiva Moll de ponent inici 

Nova dàrsena esportiva i varador Moll de ponent final 

 
El port es troba al front marítim separat de la població per un vial propi, connectat al Passeig Marítim 

http://www.idescat.net/
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pel qual hi passa tot el tràfic portuari i pesant de la població. 
L’accés terrestre al port es fa per la Ronda Europa, amb doble vial de circulació, fins a les carreteres 
comarcals C31, C15 i l’autopista C32. 
 
Característiques del port: 
 

- Coordenades: 41º 21’N, 1º 43’E. 
- Vents: Sud, llevant, tramuntana 
- Calat bocana: 7 m 
- Dics: 2 
- Nombre molls: 7 
- Metres lineals molls: 3.012 m 

 
Sector pesquer 
 

- Metres lineals molls: 1.214 m 
- Embarcacions: 92 
- Volum pesca del 2005: 3.598.836 kg. 

 
Sector comercial 
 

- Metres lineals molls: 414 m. 
- Superfície total: 28.000 m2. 
- Magatzems: 3. 
- Volum mercaderies del 2005: 244.873 t. 

 
Sector esportiu 
 

- Metres lineals molls: 1.383 m. 
- Amarradors: 978. 
- Eslores: 6-30 metres. 

 
Serveis a les embarcacions 
 
Dàrsena esportiva, dàrsena pesquera, dàrsena comercial, capitania, moll d’espera, rampa, travel-lift, 
remolcadors, grua, manteniment, reparacions, gasoil, benzinera, gel, efectes nàutics, recollida 
d’escombraries i olis, oficina Portuària i guardamolls. 
 
Serveis públics 
 
Edifici social, bar, aigua, electricitat, sanitaris, dutxes, pàrquing, primers auxilis, escola nàutica, 
comunicació per ràdio i informació meteorològica. 
 
Pesca 
 
Llotja, fàbrica de gel, magatzems/casetes i assecador de xarxes. 
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 Xarxa d’autobusos 
 
Vilanova i la Geltrú ofereix dues xarxes d’autobusos, urbà i interurbà. El Bus Urbà té quatre línies: 
 

- L1: TACÓ – CÀMPING 
- L2: CÀMPING – TACÓ 
- L3: MASIA NOVA – LA COLLADA 
- L4: LA COLLADA – MASIA NOVA 

 
El Bus Interurbà (Xarxa Interurbana d’autobusos), té les línies següents: 
  

- Vilanova – Barcelona 
- Vilanova – Sitges 
- Vilanova – Vilafranca del Penedès 
- Vilanova – El Vendrell 
- Vilanova - Cubelles 
- Nocturn a Barcelona 

 

1.1.7 SERVEIS BÀSICS 
 

1.1.7.1 XARXA DE GAS 

 

Línia de 
gasificació 

Dependència 
(companyia) 

Xarxa de distribució GAS NATURAL 

 REPSOL BUTANO 

 

1.1.7.2 XARXA ELÈCTRICA 

 
La xarxa elèctrica de Vilanova i la Geltrú és mitjançant l’empresa Fecsa Endesa. Està disposada amb 
configuració anellada excepte les zones més rurals que són amb antena. 
Les tensions que són d’11Kv i 25Kv tenen la configuració següent: 
 

Tensió(Kv) Número ET Xarxa aèria (Km) 
Xarxa 

soterrada(Km) 
11 58 8,5 32,5 

25 257 77 11,86 

 
A l’annex VI s’adjunta la llista de totes les estacions transformadores. 
 

1.1.7.3 XARXA D'AIGUA POTABLE 

 

Companyia Adreça Telèfon Funció 

Aigües de Vilanova i la Geltrú C/ Col·legi, 38 938 115 858 

Empresa encarregada de dur a terme 
la gestió municipal de l’aigua al nucli 

urbà, a la urbanització de Santa Maria i 
als polígons industrials. 

Sorea, S.A. Rda. Europa, s/n 938 930 032 

Empresa encarregada de la gestió 
a la urbanització del Prat de 

Vilanova (Ibersol) 
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1.1.7.4 XARXA CLAVEGUERAM 

 
 
La major part de la xarxa de clavegueram de Vilanova i la Geltrú és unitària, però hi ha barris o sectors 
amb xarxes separatives. 
 

Companyies Funció 

Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú 

Empresa encarregada de la gestió 
de la xarxa. 

- Obres, Col.lectors i Clavegueres, S.L 
- Canalitzacions Garraf 
- Samex 

Empreses encarregades de les 
obres de les escomeses i els 

carrers. 

SOREA 
Encarregada, des de maig del 2008, 

de la neteja i manteniment del 
clavegueram i els embornals 

 
 

1.1.7.5 CLIMATOLOGIA 

 
Temperatura 
 
Temperatura mitjana anual a Vilanova i la Geltrú: 
(1991-2006) 

16.1 ºC 

Temperatura mitjana màxima anual a Vilanova i la Geltrú: 
(1991-2006) 

33°C 

Temperatura mitjana mínima anual a Vilanova i la Geltrú: 
(1991-2006) 

-0.8°C 

Mesos més càlids juliol, agost 

Mesos més freds desembre a febrer 

 
Precipitació 
 
Precipitació mitjana anual Vilanova i la Geltrú (1997-2006)* 554 mm 

Mesos més plujosos setembre, octubre, novembre 

Mesos més secs juny, juliol 

 
Vent 
 

Direcció dels vents dominants Freqüència Època 

N 16.2% Habitualment horari nocturn 

Calma 10.4% Habitualment horari nocturn 

SW 7.8% Habitualment horari diürn 

SSE 7.4% Habitualment horari diürn 

 
Velocitat dels vents dominants Freqüència Època 

70-9 km/h (NW) 
Puntual amb adveccions 
del NW després del pas 

de fonts atlàntics 
D’octubre a abril 
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Altres característiques meteorològiques del municipi* 
 

Fenomen Descripció i època 

Inversió tèrmica 
Acumulació d’aire fred a les parts més baixes de la terra, en situacions 

anticiclòniques duradores. Aquest fenomen es produeix de desembre a febrer. 

Boira 
Es produeixen entre final d’hivern i primavera, de març a primers de juny, amb una 

freqüència de 4 o 5 dies l’any. 

Gelades 
Pot gelar de 10 a 15 dies per any, concentrats en els mesos de desembre, gener i 
febrer. Són gelades molt febles, que difícilment baixen del -2ºC, i no acostumen a 

comportar problemes per a la població ni per als conreus. 

Nevades 
La freqüència de nevades és de 0.4 dies/any, per tant, com a terme mig, pot haver-
hi una nevada cada quatre o cinc anys, aquestes es produeixen entre els mesos de 

desembre i febrer. 

Mànegues o 
tornados 

Petita depressió de 50 a 300 metres de diàmetre en forma d’embut. Té un 
moviment circular i degut a la gran velocitat del vent origina un remolí devastador. 

Humitat 

L’evolució de la humitat en el curs de l’any no varia gaire segons els mesos, sinó 
segons la situació meteorològica dominant. Quant fa vent el clima serà sec, mentre 

que si hi ha un clima anticiclònic l’ambient serà humit. Del dia a la nit, la humitat 
també varia. Durant la matinada i primeres hores del mati, la humitat arriba al 92%, 

mentre que a primeres hores de la tarda és d’un 50%. 
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1.2 DADES ESPECÍFIQUES ASSOCIADES AL RISC 
 

1.2.1 INFRAESTRUCTURES ASSOCIADES AL RISC 
 

Nom Localització 
Longitud, amplada i 

superfície 
Característiques 

Platja de 
Ribes 
Roges 

Es troba entre la 
platja d'Adarró i el 
port esportiu de 

Vilanova i la 
Geltrú 

Longitud:1.200 metres 
Amplada:200 metres 

Superfície:240.000 m2. 

- És de tipologia urbana amb pendent suau i sorra     
  fina. 
- Els accessos a aquesta platja són des de    
  qualsevol punt de la ciutat, a peu, en transport  
  col·lectiu (bus urbà), i vehicle particular amb  
  aparcament regulat controlat (zona blava). 
- La platja disposa d’una àmplia gamma de 
serveis. 
- L’ocupació de la platja en temporada alta és de   
  5.000 a 10.000 persones al dia. 

Platja 
d'Adarró 

Es troba situada 
entre les platges 
de Sant Gervasi i 
la platja de Ribes 

Roges 

Longitud:780 metres 
Amplada:99 metres 

Superfície:77.200 m2. 

- És de tipologia urbana amb pendent suau i sorra  
  fina 
- Accessible a peu o bé amb transport col·lectiu  
  (bus urbà). També disposa d'aparcament regulat  
  controlat (zona blava) per als vehicles     
  particulars.  
- L’ocupació de la platja és de 4.000 i 8.000  
  persones al dia. 

Platja de la 
Farola 

Està situada en 
l'extrem oriental 
del municipi de 

Vilanova i la 
Geltrú 

Longitud:900 metres 
Amplada:150 metres 

Superfície:135.000 m2 

- És de tipologia semiurbana amb baix pendent  
  de sorra fina 
- Accessible a peu o bé amb transport col·lectiu  
  (bus urbà). També disposa d'aparcament per als  
  vehicles particulars.  
- L’ocupació en temporada alta es troba entre   
  4.000 i 8.000 persones al dia. 

Platja dels 
Capellans 

Es troba situada 
entre la 

urbanització del 
Racó de Santa 
Llúcia i la platja 

d'Adarró 

Longitud:250 metres 
Amplada:50 metres 

Superfície:12.500 m2 

- És de tipologia semiurbana, amb pendent suau i     
  sorra fina 
- Accessible des de qualsevol punt de la ciutat, a   
  peu i amb vehicle particular, amb zona  
  d'estacionament. 
- Té una ocupació de 500 a 1.000 persones al  
 dia. 

Platja 
d'Ibersol 

Està situada a 
tocar del terme 
municipal de 

Cubelles i abans 
de la platja de 
Sant Gervasi 

Longitud:1.420 metres 
Amplada:30 metres 

Superfície:42.600 m2 

- Un 60% de la platja Llarga és un espai natural  
  protegit i senyalitzat com a tal, el 40% restant,  
  és de tipologia urbana, amb pendent suau i  
  sorra fina 
- És accessible amb transport privat. 
- En temporada alta hi pot arribar a haver una  
  ocupació entre 1.000 i 2.000 persones diàries. 

Port de 
Vilanova 

El port es troba al 
front marítim, 
connectat al 

Passeig Marítim  

Longitud: 2.289metres 
Superfície:16 ha 

- Coordenades: 41º 21’N, 1º 43’E. 
- Vents: Sud, llevant, tramuntana 
- Calat bocana: 7 m 
- Dics: 2 
- Nombre molls: 7 
- Metres lineals molls: 3.012 m 

 

1.2.2 PUNTS D’AFORAMENT I/O LLOCS DE VIGILÀNCIA DEL NIVELL DE L’AIGUA 
 
No hi ha constància de cap punt d’aforament i/o lloc de vigilància del nivell de l’aigua al municipi.  
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1.2.3 ESTACIONS METEOROLÒGIQUES O PLUVIOMÈTRIQUES 
 

1.2.3.1 UBICACIÓ DE LES ESTACIONS METEOROLÒGIQUES DINS DEL MUNICIPI 

 
A Vilanova hi ha 4 estacions de les quals 2 no són municipals. Cal remarcar que l’estació situada a 
l’EPSEVG (UPC) es considera municipal. 
Les estacions són: 
 

Localització Carrer Companyia 

Pistes Municipals 
d’Atletisme 

 MUNICIPAL 

Dipòsit Aigua de la 
Collada 

 MUNICIPAL 

Escola Universitària 
Politècnica de 

Vilanova i la Geltrú 
(UPC) 

 
ES CONSIDERA MUNICIPAL (a 

efectes d’utilització de dades) 

Club Nàutic Vilanova  NO MUNICIPAL 

 

1.2.3.2  ALTRES ESTACIONS DE LA ZONA  

 

Localització Característiques 

Sant Pere de Ribes - 
PN del Garraf 

 Estacions de la xarxa XEMEC. Dades a temps real a la pàgina web: 
http://www.meteocat.net/marcs/marc_temps.html 

 

 
 

http://www.meteocat.net/marcs/marc_temps.html
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2. CONEIXEMENT DEL RISC I 
VULNERABILITAT 
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2.1 RESUM I CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI DE RISC 
 

2.1.1 CLASSIFICACIÓ DEL RISC SEGONS EL PLA CAMCAT 
 
L’anàlisi de risc del CAMCAT considera el risc d’afectació del litoral davant d’un episodi de 
contaminació marina accidental com la superposició del perill d’ocurrència d’un accident (anàlisi del 
perill) i de la sensibilitat del medi davant la corresponent contaminació (anàlisi de la vulnerabilitat). Amb 
aquest objectiu s’han superposat els resultats obtinguts dels mapes globals de Perill i de Vulnerabilitat, 
per tota Catalunya. S’han considerat quatre nivells de risc: 

 
RISC Vulnerabilitat 

Perill 1-2 3 4 5 

1 
Grau 1 Grau 3 

2 

3 
Grau 2 Grau 4 

4 

 
Els resultats obtinguts per al municipi són els següents: 
 

Vilanova i  
la Geltrú 

VALORS DE 
VULNERABILITAT 

VULNERABILITAT 
TOTAL Vulnerabilitat 

Màxima (1-5) 
Perill 

Màxim 

Risc Total 
segons 

CAMCAT 
Socioeconòmica Ambient

al Total 
Estiu Hivern 

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

5 3 3 4 3 4 2 Grau 2 
 

*Valor segons el CAMCAT.  Segons el quadre anterior, el valor corresponent seria 3. 
 

2.2 ÀREES O SECTORS D’AFECTACIÓ 
 

En base als resultats de l’anàlisi de risc, el CAMCAT determina l’afectació de cada terme municipal 
costaner en front d’una possible contaminació marina i estableix la relació dels municipis que han de 
desenvolupar un PAM per a episodis de contaminació accidental de les aigües marines que puguin 
afectar el litoral.  

El criteri d’afectació municipal és proteccionista perquè el CAMCAT ha considerat en cada cas la 
màxima vulnerabilitat, és a dir, que el valor de vulnerabilitat d’un municipi s’ha definit com el màxim 
valor de vulnerabilitat entre els diferents factors considerats: demografia, turisme, pesca o medi 
ambient.  
Els resultats obtinguts per al municipi de Vilanova i la Geltrú són els següents: 
 

Vilanova i la 
Geltrú 

VALORS DE VULNERABILITAT 

Considerats en l’afectació municipal 

Valors 
de perill 

(1- 4) 

Redacció 
Pla 

Actuació 
Municipal Demogràfic Turístic Pesca 

Ambiental 

Máxim 
total 
(1-5) 

Zones d’interès 
mediambiental  

 
Infralitoral 

 
Litoral 

2 4 5 
Garraf / Baix 

Penedès 
2 3 5 2 Obligat 

 



 

     Pla de protecció civil de Vilanova i la Geltrú 
     MANUAL D’ACTUACIÓ CAMCAT 

 

   

 

                                                                                                                                          19/91        

2.3 FONTS DE PERILL AL MUNICIPI 
 

   Instal·lacions industrials 

  Focus fixes  Emissaris submarins 

Focus de possible contaminació marina 
accidental 

  Extraccions de cru 

   

  Focus mòbils  Operacions portuàries 

   Transport de mercaderies perilloses a mar 
obert  

 

2.3.1 FOCUS FIXOS 
 

2.3.1.1 INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 

 
Tot seguit, l’inventari de les indústries ubicades al municipi i que en cas d’accident, degut al tipus de 
productes que manipulen i/o emmagatzemen i/o produeixen i degut a les quantitats presents, podrien 
desencadenar un episodi de contaminació marina accidental.  
 

INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS DEL MUNICIPI que poden provocar contaminació accidental 
de les aigües marines 

Nom de la 
instal·lació 
industrial 

Codi 
d’identificació 

Substàncies que poden 
originar contaminació 

Localització 

Productos Albi IND01 
producció sulfat d’alumini (àcid 

sulfúric+òxid d’alumini) 
Carretera de Vilafranca del Penedès 

(938 152 267) 

Megadyne Ruber IND02 
fabricació corretges transmissió 

vehicles 
Polígon Industrial La Plana  

BV-2115 Km1,7 (telèfon 938 115 450) 

 
Altres instal·lacions amb possibilitat d’accidents de menor conseqüència per a la població i pel medi 
són: 
 

INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS DEL MUNICIPI que poden provocar contaminació accidental 
de les aigües marines 

Nom de la 
instal·lació 
industrial 

Codi 
d’identificació 

Substàncies que poden 
originar contaminació 

Localització 

Grupo 
Componentes 

IND03 Fundició alumini Ronda Europa, 24 (telèfon 938 142 801) 

Cemex IND04 Cimentera 
Ctra. de Vilafranca del Penedès, s/n 

(telèfon 938 117 100) 

Mago IND05 
Fabricació de peces de 

jardineria, (ciment blanc i 
sorres) 

Masia en Barreres II (telèfon 938 933 
145) 

Betton (formigó) IND06 Fabricació de formigó 
Masia en Barreres II (telèfon 938 937 

201) 
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INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS DEL MUNICIPI que poden provocar contaminació accidental 
de les aigües marines 

Nom de la 
instal·lació 
industrial 

Codi 
d’identificació 

Substàncies que poden 
originar contaminació 

Localització 

Uniland Marítima IND07 Emmagatzematge de ciment (Telèfon 938 140 694)  

Hadson Hispania IND08 Formigó C/ de la Calç (telèfon 938 932 750) 

Malhe IND09 
Fabricació de pistons per a 

motors d’explosió 
Poligon Industrial Masia Frederic 

(telèfon 938 115 380) 

Fusteria Moya SL IND10 fusteria i lacatge 
C/ de la Masia d’en Notari, 21 (Poligon 
Industrial Masia d’en Frederic) Telèfon 

938 140 489) 

Prismyan  IND11 
Aïllament i recobriment de fils 

conductors 
C-15, s/n, Km 2 Pol. Ind. Masia d’en 

Notari (telèfon 938 116 100) 

Cemex (pedrera) IND12 pedrera 
Camí del Coll d’en Ferran (telèfon 902 

236 393) 

Pedrera Roca IND13 pedrera 
Carretera de Vilafranca del Penedès 
(telèfons 938931 505 i 938 930 975) 

J. Garcia Carrión IND14 
elaboració i embotellament vi i 

caves 
Finca El Padruell (telèfon 938 115 

178) 

Celler Cooperativa 
de Viticultors 

IND15 
elaboració i emmagatzematge 

vi 
Carretera de l’Arboç (BV-2115) 

(telèfon 938 930 964)  

Vins Pujol (Caves 
Torrents Carbó) 

IND16 
elaboració i embotellament vi i 

caves 
C/ Duc de la Victòria, 9 (telèfon 938 

143 063) 

Tallers Renfe IND17 
taller de reparació de material i 
vehicles de transport ferroviari 

Rambla Exposició, 10-20 (telèfon 938 
939 011) 

Aller IND18 desballestador de vehicles 
Poligon Industrial Masia d’en Frederic 
(telèfons 938 144 458 i 938 930 240) 

 
 
Destacar l’existència de la Central Tèrmica del Foix la qual, tot i que està ubicada a Cubelles, podria 
perjudicar a Vilanova i la Geltrú.  
 
Els perills podrien esdevenir si es donés un vessament de substàncies industrials de la Central Tèrmica 
que poguessin entrar en contacte (per accident) amb l’aigua de refrigeració, podent ser vehiculades per 
corrents marines, vents forts, i temporals marins procedents de component sud o oest. La Central 
també pot produir vessaments de combustible i olis. 
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2.3.1.2 EMISSARIS SUBMARINS  

 
Un emissari submarí és una conducció tancada que transporta aigües residuals (urbanes o 
industrials) des d’una estació de tractament fins a una zona d’injecció en el mar, on la distància 
entre la línia de costa i el punt de descàrrega més pròxim sigui igual o superior a 500 metres. Els 
emissaris poden ser tant de titularitat pública com privada, d’origen urbà i/o industrial. N’hi ha que 
funcionen ordinàriament a l’actualitat, hi ha altres que estan fora de servei i n’hi ha que són 
d’emergència.  
  Emissaris finançats pel Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) 

Tipus d’emissaris segons la titularitat  Emissaris industrials 

  Emissaris privats urbans (càmpings, hotels, urbanitzacions, etc.) 

 

  Emissaris en funcionament, són aquells que aboquen de forma continuada i 
habitual. 

Tipus d’emissaris segons el seu estat 
actual 

 Emissaris d’emergència o funcionament ocasional, són aquells que en situacions 
normals no aboquen però que es poden posar en servei en situacions d’emergència 
(fuites, pluges, avaries, etc.). La majoria d’aquests emissaris estan precintats per 
l’Agència Catalana de l’Aigua, i per tant s’hauria de saber quan i per què es posen en 
marxa. 

  Emissaris fora de servei, els que es troben en desús i no aboquen mai. D’alguns 
d’aquest emissaris només en queden restes 

 
A més d’això, també cal considerar els abocaments directes a mar i els abocaments a través de 
conduccions de desguàs (canonades submarines amb una longitud inferior a 500 m).  
Les taules que segueixen inventarien els emissaris, els abocaments directes a mar i els 
abocaments a través de conduccions de desguàs, tant del municipi mateix com dels municipis 
veïns, que en cas d’accident, també podrien afectar al municipi objecte del PAM. 
 

Emissaris del municipi que formen part del Pla de Sanejament d’aigües residuals urbanes 
Nom de 

l’emissari 
Punt d’abocament 

Estat (en funcionament/ fora 
de servei/ d’emergència) 

Fondària (m) Longitud (m) 

Emissari 
Sunbmarí 

Mar 
Mediterranea  
Situació GPS 
Inici:41º 13’0.17N 
01º 44’10.4E 
Final: 41º12’04N 
01º45’03.5E 

En funcionament 15m Total: 1950m 
700m em riera 
1200m en costa 

 
 

Emissaris de municipis veïns que formen part del Pla de Sanejament d’aigües residuals 
urbanes 

Municipi 
Nom de 

l’emissari 
Punt d’abocament 

Estat (en 
funcionament/ fora de 
servei/ d’emergència) 

Fondària 
(m) 

Longitu
d (m) 

No hi ha competències delegades 

 
 

Emissaris privats urbans situats al municipi 
Nom de 

l’emissari 
Punt 

d’abocament 
Estat (en funcionament/ fora de 

servei/ d’emergència) 
Fondària (m) Longitud (m) 

No hi ha competències delegades 
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Emissaris privats urbans situats als municipis veïns 

Municipi 
Nom de 

l’emissari 
Punt d’abocament 

Estat (en 
funcionament/ fora de 
servei/ d’emergència) 

Fondària 
(m) 

Longitud 
(m) 

No hi ha competències delegades 

 
 

Emissaris industrials situats al municipi 
Nom de 

l’emissari 
Punt d’abocament 

Estat (en funcionament/ fora de 
servei/ d’emergència) 

Fondària 
(m) 

Longitud 
(m) 

No hi ha competències delegades 

 
 

Emissaris industrials situats als municipis veïns 

Municipi 
Nom de 

l’emissari 
Punt d’abocament 

Estat (en 
funcionament/ fora de 
servei/ d’emergència) 

Fondària 
(m) 

Longitud 
(m) 

No hi ha competències delegades 

 
 

Abocaments directes i a través de les conduccions de desguàs 

Nom de l’emissari Punt d’abocament 
Titularitat 

(PSARU/privat 
urbà/industrial) 

Estat (en funcionament/ fora 
de servei/ d’emergència) 

Sobreeixidor de pluvials 
nº1 

Torrent Piera 
Mancomunitat Penedès-

Garraf 
En dies de pluja en servei 

Sobreeixidor de pluvials 
nº2 

Torrent en zona de rambla Lluis 
Companys 

Mancomunitat Penedès-
Garraf 

En dies de pluja en servei 

 

2.3.2 FOCUS MÒBILS 
 

2.3.2.1 OPERACIONS PORTUÀRIES 

 

Port del municipi Substàncies contaminants presents 
Port de Vilanova i la Geltrú Combustible  

Oli 
En petites quantitats, les substàncies utilitzades a la fàbrica de gel per 
refrigerar. 

Club Nàutic de Vilanova i la 
Geltrú 

Dissolvent 25 l 
Oli usat 
Bateries 

Pots de pintura( paten) 
Piles 

Les pintures i dissolvents queden tancats en un magatzem amb ventilació 
forçada. 
Els olis,bateries,piles, pots de pintura resten en el punt blau (centre de 
reciclatge). 

 
 

Ports dels municipis 
veïns 

Substàncies contaminants presents 

Port d’Aiguadolç 
Combustible  
Oli 

Port de Vallcarca 

No hi ha substàncies contaminants ja que aquest port només està 
destinat a la càrrega i desàarrega de vaixells amb ciment. No obstant 
això, podrien vessar-se combustible i oli. 

Port Garraf 
Combustible  
Oli 
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2.3.2.2 TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES A MAR OBERT 
 
Corredors marítims existents a les proximitats del litoral català, segons el CAMCAT: 

 

Corredor 
Volum de mercaderies 

perilloses (tones) 

Corredor marítim Catalunya – Sud (en direcció a l’estret 
de Gibraltar) 

9.078.141 

Corredor marítim Catalunya – Algèria 5.663.390 

Corredor marítim Catalunya – Est (en direcció al 
Mediterrani Oriental i l’estret de Suez 

9.273.827 

Corredor marítim Catalunya – França 565.334 

Corredor marítim Catalunya – Itàlia 2.658.269 

TOTAL 27.238.962 

 

Grau de perill del municipi segons el mapa de 
perill de contaminació per accidents en ruta, 
del CAMCAT 

2 
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2.4 ANÀLISI HISTÒRICA 

INCIDÈNCIES I EPISODIS DE CONTAMINACIÓ MARINA ACCIDENTAL QUE HAN AFECTAT AL MUNICIPI 

Data 
Causa de la 

contaminació 
Descripció Mesures realitzades 

Font de les 
dades  

(CAMCAT/muni
cipi) 

13/10/07 

Abocament 
accidental d’oli 

en la zona 
portuària de 
Vilanova i la 

Geltrú 

Es va enfonsar una embarcació 
d’arrossegament inactiva anomenada 

“Nena” de la dàrsena pesquera del port 
de Vilanova i la Geltrú. 

 

Es va extreure l’embarcació 
de l’aigua de la forma 

següent: es van col·locar 
uns globus al voltant de 
l’embarcació per sota de 
l’aigua. Aquests van fer 

surar l’embarcació i un cop 
el vaixell va surar, un 

remolcador el va portar al 
varador. 

Responsable 
territorial 

25/02/05 

Abocament 
accidental d’oli 

en al zona 
portuària de 
Vilanova i la 

Geltrú. 

Abocament accidental d’oli al costat de 
l’embarcació NOVA RUTH 

Es van emprar rotllos de 
paper absorbent Ecosorb-

Oil (d’uns 450mm 
d’amplada per 44m de 

longitud, cobrint un àrea 
aproximada d’uns 20m2), 

per evitar la seva extensió i 
posterior recollida dels 

residus pel seu reciclatge. 

Responsable 
territorial 

01/08/06 

Abocament 
accidental d’oli 

en al zona 
portuària de 
Vilanova i la 

Geltrú 

Al voltant de les 12.30h i com a 
conseqüència d’uns treballs a les 

màquines de l’embarcació GELTRÚ es 
va produir un vessament accidental d’oli 
a la dàrsena pesquera de Vilanova i la 

Geltrú on es trobava amarrada 

Es van emprar rotllos de 
paper absorbent per evitar 
la seva extensió i posterior 
recollida dels residus pel 

seu reciclatge. 

Responsable 
territorial 

22/04/03 

Abocament 
accidental d’oli 

en al zona 
portuària de 
Vilanova i la 

Geltrú 

A les 10.30h abocament accidental d’oli 
provinent de l’embarcació EMC 

VENTURE que es trobava amarrat al 
moll de Baix a Mar i el vent de llevant va 

arrossegar la taca per tot el moll de la 
Geltrú. La taca inicialment feia uns tres 

metres d’amplada pels vuitanta del moll. 

Amb l’ajut del vent la taca es va 
poder aïllar en el racó amb el 

moll transversal amb una petita 
pèrdua que es va recollir a 

l’escollera. En una hora estava 
controlat. 

Pel seu confinament es van 
col·locar inicialment 50metres 
de barrera absorbent amb un 
faldó i 12.5 metres de barrera 

absorbent. Així mateix per 
retirar-la de l’aigua es van fer 
servir tres rotllos de 40metres 

de tovalloles absorbents. 
Es va deixar una barrera 

absorbent a l’aigua per acabar 
de recollir les petites taques.  

Responsable 
territorial 
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2.5 ELEMENTS VULNERABLES MUNICIPALS 
 

2.5.1 ACTIVITATS TURÍSTIQUES 
 
Les activitats turístiques lligades al litoral es veurien afectades, en major o menor grau, en cas d’una 
emergència per contaminació marina accidental, sobretot si aquesta contaminació tingués lloc a la 
primavera o a l’estiu.  
La taula següent és un inventari de les activitats turístiques costaneres del municipi que serien 
vulnerables davant d’una contaminació marina accidental. 
 
Simbologia: 
 
RB: Restaurants i Bars 
HOT: Hotels 
 

 

RB32 Cafè de les Arts Passeig del Carme, 15  
TA 

RB36 Can Mauri Passeig del Carme, 12 TA 

RB49 D'lux Passeig del Carme, 36  
TA 

RB68 El Timple Bar Restaurant C/ Fruita, 1  TA 

RB94 La Parròquia Nit C/ Bonaire, 13  TA 

RB96 La Platja Passeig del Carme, 39  TA 

RB107 Ca la Catalina carrer de les Canàries, 7 TA 

RB109 
Cafè del Mar (Restaurant 
Confraria de Pescadors) 

passeig Marítim, 63 
TA 

RB117 Ceferino Restaurant 
passeig de Ribes Roges, 2-3  
 

TA 

RB122 Daviana 
passeig Marítim, 104  
 

TA 

RB124 El Blau  
passeig del Carme, 49   
 

TA 

RB127 El Far 
passeig Marítim, 107  
 

TA 

RB135 El Pescador 
passeig del Carme, 45  
 

TA 

RB136 El Racó del Port 
passeig Marítim, 59  
 

TA 

RB138 El Rossegall 
passeig Marítim, 72  
 

TA 

RB141 El Vaixell 
passeig Marítim, 61  
 

TA 

RB148 Fresquito (Club Nàutic) 
dic de Ponent, S/N  
 

TA 

RB162 La Botiga 
passeig Marítim, 74-75  
 

TA 

RB165 Rest. La Cucanya Racó de Sta. Llúcia, s/n 
93 815 19 34 

TA 

RB169 La Fitorra 
carrer d'Isaac Peral, 8  
 

TA 

B183 Las Velas 
passeig del Carme, 24  
 

TA 

ACTIVITATS TURÍSTIQUES VULNERABLES 

Hotels, hostals, pensions, bars i restaurants 
Codi 
d’identificació 
a la cartografia 

Nom de l’establiment Nom / Telèfon de contacte Època d’ús 
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RB186 Les onades 
carrer del Prat, 38-42  
 

TA 

RB190 Rest. Marejol Passeig de Ribes Roges, 35 
93 815 56 82 

TA 

RB191 Marina – Can Coll 
passeig Marítim, 68  
 

TA 

RB192 Marítim – Can Trasses 
passeig del Carme, 40  
 

TA 

RB196 Mesón El Quijote 
carrer de la Fassina, 13  
 

TA 

RB197 Mesón el Cid Racó de Sta. Llúcia, Carrer A, 35 
93 815 59 16 

TA 

RB203 Osteria de Mare 
rambla de la Pau, 105  
 

TA 

RB204 Palacio Oceano 
passeig del Carme, 13  
 

TA 

RB205 Peixerot 
passeig Marítim, 56  
 

TA 

RB209 Pika Tapa 
passeig del Carme, 21  
 

TA 

RB215 Quorum 
passeig del Carme, 23  
 

TA 

RB220 
Restaurant Japonès 
Yamato 

passeig del Carme, 2  
 

TA 

RB223 Restaurant Torre Blava 
passeig de Ribes Roges, 1  
 

TA 

RB226 Sa Calma 
passeig del Carme, 7  
 

TA 

RB228 Shangai 
rambla de la Pau, 68  
 

TA 

RB229 Singapur 
passeig del Carme, 5  
 

TA 

RB240 Vilanova 
carrer de la Fassina, 11  
 

TA 

RB242 Wok natural Zheng Yu 
passeig del Carme, 28-29  
 

TA 

RB243 Xaimar 
carrer de Ferrer i Vidal, 32  
 

TA 

RB245 Xiringuito Miramar Platja Sant Gervasi, s/n 
93 815 87 71 

TA 

HOT01 Hotel Ceferino Passeig de Ribes Roges, 2-3 938 151 719 

HOT03 Hotel Ricard Passeig Marítim, 88B BIS  938 157 100 

HOT04 
Hotel-residència Ribes 
Roges 

C/ de Joan d’Austria, 7 938 150 361 

HOT05 Aparthotel Ceferino Passeig de Ribes Roges, 9  938 151 719 

HOT06 Atenea Park C/ Juan Sebastián Elcano, 8 10 938 150 638 

HOT08 Les onades C/ Prat, 38-42 938 957 417 
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Simbologia: 
 
AV: Associacions 
CCSS: Centre Culturals i Serveis 
ESG. Esglèsies 
IES: Instal.lacions esportives  
RES: Residències 
M: Masies i/o edificis aïllats 
 

ACTIVITATS TURÍSTIQUES VULNERABLES 

Altres establiments turístics 
Codi 

d’identificació 
a la cartografia 

Element Nom / Telèfon de contacte Època d’ús 

AV09 
Associació de Veïns de la 
Plaça de la Sardana 

C/ de Josep Coroleu, 159  TA 

AV12 
Associació de Veïns del 
Fondo Somella 

C/ Turbina, 19  TA 

CSS05 Centre Cívic Mar Passeig Marítim, 73 TA 

CSS10 
Col.leció etnològica de 
Francesc Pujades 

C/ Bilbao, 4 TA 

CSS15 Museu del Ferrocarril Plaça d’Eduard Maristany, S/N TA 

ESG15 
Centre de Culte Mare de 
Déu de la Mercè (La 
Collada) 

C/ Lurdes, 7  TA 

IES07 Piscina Municipal C/ Olivella, 2 TA 

M05 Mas dels Colls Mas dels Colls  

M61 la Gavina  la Gavina   

M65 Xalet de la Sal  Xalet de la Sal   

M66 Xalet del Nin  Xalet del Nin   

RES02 Cugat Residencial C/ Xarxes, 17 TA 

 
Xiringuitos situats a la sorra:  
 
 

 

X0 
Platja d’Adarró: 
Xitinguito 0 

 TE 

X1 
Platja de Ribes Roges: 
Xiringuito 1 

 TE 

X2 
Platja de Ribes Roges 
Xiringuito 2 

 TE 

X3 
Platja de Ribes Roges 
Xiringuito 3 

 TE 

X4 
Platja del Far de  
SantCristòfol 
Xiringuito 4 

 TE 

X5 
Platja d’Ibersol 
Xiringuito 5 

 TE 

X6 
Platja de Sant Gervasi  
(o Platja dels Capellans) 
Xiringuito Miramar 

 TE 

 
TA: Tot l’any 
TE: Temporada estiu 

Codi 
d’identificació 
a la cartografia 

Nom de l’establiment Nom / Telèfon de contacte Època d’ús 
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PLATGES DEL MUNICIPI QUE RESULTARIEN AFECTADES 
Codi 

d’identificació a 
la cartografia 

Nom 
Espècies de flora i 

fauna que les 
habiten 

Activitats turístiques i equipaments ubicats a la platja 
(bars…) 

P01 
Platja de 

Ribes Roges 
Bàsicament 

palmeres 

-11 zones amb 80 tendals d'una superfície de 6,25 m2 per 
tendal i un total de 500 m2. 

- 18 zones d'hamaques que coresponen a 375 hamaques. 
-3 guinguetes amb una zona de terrassa amb cadires i 
taules de 100 m2 cadascuna. 
- 3 zones de lavabos públics, una cada una de les 
guinguetes, amb un wc per persones amb mobilitat reduïda. 
- 10 dutxes públiques i 10 rentapeus. 
- 3 zones esportives per ubicar camps de volei-platja, futbol 
i basquet. 
- 2 casetes de vigilància i socorrisme. 
- 1 mòdul de primers auxilis. 
- 3 màstils amb senyals. 
- 1 torre de vigilància de platges (Fora de servei) 
- 8 cartelleres informatives. 

P02 
Platja 

d'Adarró 
Bàsicament 

palmeres 

- 1 guingueta amb una terrassa de 100 m2 amb taules i 
cadires. 
- 1 zona de lavabos públics amb un wc per persones amb 
mobilidad reduïda. 
- Zona ajardinada de 40 m2 amb palmeres i altres. 
- 2 zones amb 60 hamaques. 
- 2 zones amb 20 tendals que ocupa una superfície de 6,25 
m2 per tendal, fent un total de 125 m2. 
- Zona esportiva per ubicar camps: de volei-platja i futbol. 
- 2 dutxes públiques i 2 rentapeus. 

P03 
Platja de la 

Farola 
Bàsicament 

palmeres 

- Zona de lloguer d'embarcacions de 30 m2 amb canal de 
sortida senyalitzat. 
- Zona de 25 tendals que ocupa una superfície de 6,25 m2 
per tendal, fent un total de 156,25 m2. 
- Zona amb 150 hamaques. 
- 1 guingueta amb una terrassa de 100 m2 per col·locar 
taules i cadires. 
- 1 zona de lavabos públics amb un wc per persones amb 
mobilitat reduïda. 
-Zona enjardinada de 40 m2 amb palmeres i altres. 
- 2 dutxes públiques i rentapeus. 
- 2 casetes de vigilància i socorrisme. 
- 1 zona esportiva per ubicar camps de : volei-platja, futbol i 
basquet. 
- 1 màstil de senyals. 
- 1 mòdul de primers auxilis. 
- 1 torre de vigilància de platges (fora de servei) 
- 2 cartelleres informatives 

P04 
Platja dels 
Capellans 

Bàsicament 
palmeres 

- 6 parasols 
- 1 zona amb 50 hamaques que ocupen 43,5 m2. 
- 1 guingueta. 
- 3 dutxes públiques i rentapeus. 
- 1 màstil de senyals. 
- 1 caseta de vigilància i socorrisme. 
- 2 cartelleres informatives 

P05 
Platja 

d'Ibersol 
Bàsicament 

palmeres 

- 1 guingueta amb una terrassa de 60 m2 amb taules i 
cadires. 
- 1 caseta de lavabo 
- 1 zona amb 10 hamaques. 
- 3 dutxes públiques i 3 rentapeus. 
- 1 màstil de senyals. 
- 1 màstil Bandera Blava. 
- 1 mòdul de primers auxilis. 
- 1 torre de vigilància de platges (Fora de servei). 
- 2 cartelleres informatives. 
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2.5.2 ALTRES ELEMENTS VULNERABLES 

 
Els ports situats al municipi també són elements vulnerables que es podrien veure afectats per un cas 
de contaminació al mar.  
 

Codi 
d’identificació 
a la cartografia 

Element Càrrec Nom 
Telèfon de 
contacte 

PT01 
Port de Vilanova 

i la Geltrú 

Responsable   

Cap 
guardamolls 

  

PT02 
Club Nàutic 

Vilanova 
Responsable   

PT03 Base Nàutica Responsable   

 
 

2.6 DETERMINACIÓ DE LES CAMPANYES 
 
S’especifiquen els actes previstos a la platja i a les zones properes, per exemple: concerts, campionats 
de surf, focs a terra o espectacles pirotècnics…  
 

Nom de l’acte  Localització Data 
Sant Joan Tot el municipi 24 de juny 

Sant Pere Tot el municipi 29 de juny 

Torneig de Futbol Platja Xiringuito l'Ú juliol 

d'Handbol Platja - juliol 

Festa Major Platja Ribes Roges 4 d’agost 

Torneig Internacional 
Tambeach Catalunya 

Platja del Far setembre 

 
A més, cal tenir present que en els mesos d’estiu es produeix un moviment de població cap a les 
àrees/urbanitzacions situades a prop del mar. 
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3. EPISODIS NO CONTEMPLATS AL 
PAM 
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3.1 EPISODIS NO CONTEMPLATS AL PAM 
 
Tots aquells episodis de contaminació detectats a la zona de platges del municipi que seguint el 
“protocol d’actuació per episodis de contaminació fecal a les platges” de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), siguin avaluats com “impacte nul” o “impacte moderat” NO activen el PAM per a episodis de 
contaminació accidental de les aigües marines. 
El “protocol d’actuació per episodis de contaminació fecal a les platges” forma part del “Programa de 
prevenció i neteja de les aigües litorals” que és desenvolupat per la Unitat d’Aigües Marines de 
l’Agència Catalana de l’Aigua cada estiu (des del 15 de juny fins al 15 de setembre) des de l’any 2001. 
L’esmentat protocol defineix un marc general amb l’objectiu de protegir la salut dels banyistes i 
preservar la qualitat dels ecosistemes litorals davant dels episodis de contaminació que no són prou 
greus com per activar el CAMCAT. El protocol s’estructura en tres nivells: 1) fase d’avís i alerta; 2) fase 
d’avaluació i 3) fase d’actuació. La fase d’actuació contempla diferents accions preventives i 
correctores en funció de la gravetat de la contaminació produïda: “impacte nul”, “impacte moderat” i 
“impacte greu”.  

 En el cas de determinar-se un “impacte nul”, l’episodi es considera finalitzat.  

 En cas que es determini un “impacte moderat”, l’ACA realitza les tasques de neteja i retirada de 
sòlids o flotants de l’aigua i el municipi porta a terme les tasques de neteja i restitució de la platja. 
Les actuacions informatives adreçades als usuaris de les platges i als mitjans de comunicació les 
coordinen les autoritats locals i l’empresa del servei de vigilància i socorrisme (AQUASOS) 

 En el cas que es determini un ”impacte greu”, el protocol esmentat estableix que es tancarà 
immediatament la zona de bany i les actuacions informatives i preventives es coordinaran entre 
l’ACA, les autoritats locals i l’empresa del servei de vigilància i socorrisme (AQUASOS) 

Des del punt de vista municipal, els episodis avaluats com “impacte nul” o “impacte moderat” NO 
activen el PAM per a episodis de contaminació accidental de les aigües marines i els episodis avaluats 
com “impacte greu” generen un avís de PRE – ALERTA del PAM, tal i com s’exposa tot seguit. 
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4. EPISODIS CONTEMPLATS AL PAM 
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4.1 EPISODIS CONTEMPLATS AL PAM 
 
El CAMCAT té en compte els vessaments accidentals que poden desencadenar episodis de 
contaminació de les aigües marines, independentment d’on sigui l’origen del vessament (terrestre o 
marítim) i independentment de si aquests episodis queden limitats a mar o poden afectar també a terra. 
Per englobar tota aquesta casuística i organitzar totes les actuacions necessàries per minimitzar les 
conseqüències, el Pla autonòmic té en compte: l’avís de pre–alerta, l’activació en alerta, l’activació en 
emergència 1 i l’activació en emergència 2.  

El CAMCAT preveu l’avís als municipis en aquells casos en què la contaminació afecti o pugui afectar a 
terra.  

Des del punt de vista municipal, anàlogament al Pla autonòmic, es consideren quatre situacions 
possibles: avís de pre-alerta del PAM, activació en alerta del PAM, activació en emergència 1 del PAM i 
activació en emergència 2 del PAM. Els criteris són els que es detallen als apartats següents. 
 

4.1.1 AVÍS DE PRE-ALERTA DEL PAM 
 

 Quan es produeix un accident en una instal·lació o en un establiment o en una indústria 
(que produeixi, emmagatzemi i/o manipuli matèries contaminants)  ubicada al municipi i 
aquest accident sigui susceptible de contaminar el mar en quantitats significatives però 
pugui ser resolt per la mateixa instal·lació afectada, sense produir-se contaminació a 
mar. 

 Quan, ja sigui a través de rius o rieres, o bé a través de clavegueram, que circulen pel 
municipi, pugui arribar a mar matèria contaminant (runes, escombraries, materials sòlids 
orgànics o inorgànics i/o productes químics diversos…) en quantitats significatives. 

 Quan seguint el “protocol d’actuació per episodis de contaminació fecal a les platges” de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, s’avaluï que l’episodi de contaminació detectat a la zona 
de platges del municipi té la consideració d’ “impacte greu”. 

 Quan el CECAT emet un avís de pre - alerta a la zona on es troba el municipi. 
 

4.1.2 ACTIVACIÓ DEL PAM: EN ALERTA, EN EMERGÈNCIA 1 I EN EMERGÈNCIA 2 
 

4.1.2.1 ACTIVACIÓ DEL PAM EN ALERTA 

 

 Quan el municipi, detecti un episodi de contaminació accidental a mar i aquesta pugui 
afectar, de forma important, a terra en el seu terme municipal en una zona 
localitzada i/o bé en una zona vulnerable. 

 Quan el CECAT informa de l’activació del CAMCAT en fase d’alerta a la zona on es 
troba el municipi 

 

4.1.2.2 ACTIVACIÓ DEL PAM EN EMERGÈNCIA 1 

 

 Quan el municipi, detecti un episodi de contaminació accidental a mar i aquesta pugui 
afectar, de forma important, a terra en el seu terme municipal en una zona localitzada i/o 
bé en una zona vulnerable. 

 Quan el CECAT informa de l’activació del CAMCAT en fase d’emergència 1 a la zona on es 
troba el municipi  
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4.1.2.3 ACTIVACIÓ DEL PAM EN EMERGÈNCIA 2 

 

 Quan el municipi, detecti un episodi de contaminació accidental a mar i aquesta pugui 
afectar, de forma molt important, a terra en el seu terme municipal en una zona extensa 
i/o bé en una zona especialment vulnerable. 

 Quan el CECAT informa de l’activació del CAMCAT en fase d’emergència 2 a la zona on es 
troba el municipi. 
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5. FI DE L’EMERGÈNCIA 
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5.1 FI DE L’EMERGÈNCIA 
 
El director del PAM considerarà l’emergència finalitzada quan les zones prioritàries del municipi estiguin 
lliures de contaminació, d’acord amb el consell assessor del municipi i sempre que el CAMCAT no 
estigui activat per la zona on es troba el municipi.  

Encara que l’emergència es consideri finalitzada i per tant el PAM estigui desactivat, determinats grups 
actuants locals poden continuar amb actuacions puntuals per garantir el retorn a la normalitat, 
lògicament amb un ritme d’actuació menor que durant les fases d’activació del Pla. 

Des del CECAT es transmetrà la desactivació del CAMCAT a tots els municipis afectats quan el seu/la 
seva director/a decideixi la fi de l’emergència, basant-se en les recomanacions del consell assessor i 
del comitè expert d’assessorament i recerca que preveu el Pla autonòmic. En aquesta situació, el 
CAMCAT determina que els grups actuants faran les seves tasques, seguint el Pla de recuperació i 
rehabilitació, que s’haurà d’adaptar a l’impacte mediambiental causat per l’accident, tal com s’exposa a 
la secció cinquena de la Llei de protecció civil de Catalunya. 

Com a criteri general, el CAMCAT estableix que una emergència es pot considerar finalitzada quan les 
zones prioritàries estiguin descontaminades.  
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6. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ 
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6.1 RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA  
 

6.1.1 COMPOSICIÓ 
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Càrrec 
operatiu 

Càrrec habitual Nom Dades de localització 
Núm. fitxa 
d’actuació 

Director 
del pla 
municipal 

Alcalde   

2 

 
 
 
Substituts 

1ra Tinent d’alcalde. 
Regidora de Governança, 
Participació i Medi ambient. 

  

2n Tinent d’alcalde. 
Regidor de Desenvolupament 
local, Societat de la informació 
i Promoció de la ciutat 

  

 
 

6.1.2 FUNCIONS 
 

 Declarar l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal. Informar-ne el director del 
Pla Camcat per mitjà  del CECAT. 

 Convocar el Comitè Municipal d’Emergències. 

 Constituir i exercir la direcció del CECOPAL. 

 Informar i coordinar-se amb el director del Pla Camcat. 

 Analitzar i valorar la situació.  

 Avaluar i determinar els elements vulnerables, i posar-ho en coneixement del director del Pla  
Camcat. Si és convenient, haurà de propiciar l'activació dels diversos PAU que ho requereixin. 

 Decidir en tot moment, amb el Comitè d’Emergències, les actuacions més adients per fer front a 
l’emergència dins del seu marge de responsabilitat i aplicar les mesures de protecció a la població 
(avisos, acollida i suport), als béns i al medi ambient. 

 Assegurar l'execució de la part de les funcions que el municipi assumeixi i vetllar per la correcta 
execució d'aquestes funcions. 

 Ordenar la incorporació als grups d'actuació del Pla Camcat dels mitjans i recursos municipals 
disponibles per garantir la protecció i la seguretat de la població. 

 Decretar mobilitzacions i expropiació temporal. 

 Assegurar el manteniment i l’operativitat del Pla de protecció civil municipal. 

 D’altres, en funció del risc. 
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6.2 COMITÈ MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 
 

6.2.1 COMITÈ MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 
 
L’estructura municipal per fer front a les emergències consisteix en el Comitè Municipal de 
l’Emergència, format per: 
 

 El/La responsable municipal de l’emergència (punt 5.1) 

 El Consell Assessor 

 El Gabinet d’Informació Municipal (punt 5.3) 
 

6.2.2 CONSELL ASSESSOR 
 
Ha d’estar compost per: 
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 Càrrec 
operatiu 

Càrrec habitual Nom 
Dades de 

localització 
Núm. fitxa 
d’actuació 

Coordinador 
municipal de 
l’emergència 
 
Substituta 
 

Cap de servei de Seguretat i 
Protecció Ciutadana 
 
 
Tècnica de Protecció Civil 

  

3 
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L
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B
L
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Cap del Grup 
 
 
Responsable 
tècnic 
 
Substitut 

Regidor d’Hisenda, Règim 
Intern i Seguretat Ciutadana 
 
Subinspector de la Policia Local 
 
 
Sergent de torn 

  

4 
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Cap del Grup 
 
 
Responsable 
tècnic 
 
Substitut 

4t tinent d’alcalde i regidor de 
Serveis a la Ciutat 
 
Cap de servei de Via Pública, 
Manteniment Ciutat i Mobilitat 
 
Cap de la USM 
 

  

5 
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 Cap del Grup 
 
 
 
Responsable 
tècnic 
Serv.Socials 
 
Substitut 
Responsable 
tècnic 
Serv.Socials 
 
Responsable 
tècnic 
Participació 
 
Substituta 
Responsable 
tècnic 
Participació 
Responsable 

1ª tinent d’alcalde i regidora de 
Governança, Participació i Medi 
Ambient 
 
Cap dels Serveis Socials 
 
 
 
Cap de secció d’Atenció 
Primària 
 
 
 
Cap de servei de Participació i 
Cooperació 
 
 
Tècnica Participació i 
Cooperació 
 
 
Cap de servei d’Esports 

  

5 
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A
 Càrrec 

operatiu 
Càrrec habitual Nom 

Dades de 
localització 

Núm. fitxa 
d’actuació 

tècnic Esports 
 
Substitut 
Responsable 
tècnic Esports  
 
Responsable 
tècnic 
Desenv.Local-
Promoció 
Ciutat 
 
Substittut 
Responsable 
tècnic 
Desenv.Local-
Promoció 
Ciutat 

 
 
Cap de Manteniment i 
Consergeries 
 
 
Cap de servei de 
Desenvolupament Local-
Promoció de la Ciutat 
 
 
 
Coordinadora Àmbit de Comerç 
i Consum 
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Cap del Grup 
 
 
 
Responsable 
tècnic  
 
Substituta 
Responsable 
tècnic 

3ª tinent d’alcalde i regidora de 
Serveis Socials, Salut, Sanitat i 
Convivència 
 
Cap de servei de Salut Pública, 
metge 
 
Cap de secció Salut Pública, 
metgessa 
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 Tècnic Tècnic especialista en Platges   

11 
Biòleg Responsable de Disciplina 

Mediambiental i Medi Natural 
  

Logística Cap de la USM   

Assessor Cap de servei de Via Pública, 
Manteniment Ciutat i Mobilitat 
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Tècnic Tècnic especialista en Platges   

10 Biòleg Responsable de Disciplina 
Mediambiental i Medi Natural 

  

A
S

S
E

S
S

O
R

S
 

Responsable 
tècnic  
 

Gerent de la Companyia 
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú 

  

8 

Responsable 
tècnic Medi 
Ambient 
 

Cap de servei de Medi Ambient   

Assessor Tècnic Manteniment (CAMCAT)   

Assessor  Enginyer (INUNCAT)   

Assessor Enginyer tècnic municipal   

Responsable 
tècnic 

Cap de servei d’Urbanisme   

Substitut 
responsable 
tècnic 
Urbanisme 

Arquitecte tècnic municipal   
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A
 Càrrec 

operatiu 
Càrrec habitual Nom 

Dades de 
localització 

Núm. fitxa 
d’actuació 

Responsable 
tècnica 

Cap de servei d’Habitatge   

Substitut 
responsable 
tècnic 
Habitatge 

Arquitecte tècnic municipal   

Assessor Metereòleg   

Assessor Cap de Servei Recursos 
Humans 

  

Assessor Secretari   

Responsable 
tècnic 

Cap del Servei de Tecnologies 
de la Informació i de la 
Comunicació 

  

Substituta 
responsable 
tècnic Servei 
Tecnologies de 
la Informació 

Tècnica Mitjana d’Informàtica 
de Gestió 

  

 
Les seves funcions són: 

 Assessorar el director del Pla, l’alcalde. 

 Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent-hi les instruccions de l’alcalde 
als seus col·laboradors. 

 
Són funcions del coordinador municipal de l’emergència: 

 Assessorar el director del Pla de protecció civil municipal, l'alcalde, directament i com a membre del 
Consell Assessor. 

 Coordinar les actuacions dels grups locals amb les dels grups del centre de comandament avançat. 
 
Remarcar que la Guàrdia Civil, forma part també d’aquest grup, mentre no s’activi el Camcat. 
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6.3 GABINET D’INFORMACIÓ 
 

6.3.1 COMPOSICIÓ 
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 Càrrec operatiu Càrrec habitual Nom 
Dades de 

localització 
Núm. fitxa 
d’actuació 

Cap del Grup 
 
 
 
Responsable 
tècnic  
 
 
Substituta 
Responsable 
tècnic 

Regidora de 
Comunicació i 
Premsa 
 
Cap de servei de 
Comunicació 
 
 
Tècnica 
Comunicació 

  

7 

 

6.3.2 FUNCIONS 
 

 Donar suport al director del Pla de protecció civil municipal, de forma coordinada amb les actuacions 
del Gabinet d’informació del Pla  Camcat en les tasques següents: 

 Centralitzar, coordinar i preparar la informació (elaboració de comunicats, ordres i recomanacions) 
sobre l’emergència i facilitar-la a la població en nom del director del Pla a través dels mitjans de 
comunicació de titularitat pròpia o d'obligada inserció per part dels mitjans de comunicació social. En 
particular, s’ocupa de les declaracions d'activació del Pla en cas d'emergència i en cas d'alerta, i del 
final de cadascuna.  

 Atendre la premsa tot donant-hi la informació necessària de caràcter municipal (la de caràcter 
global, la dóna el Gabinet d’Informació del Pla Camcat). Orientar la recerca d’informació per part 
dels mitjans de comunicació social i corregir les informacions errònies. 

 Subministrar informació telefònica als familiars dels ciutadans del municipi personalment afectats. 
Des del Gabinet s’ha de portar el control de la informació donada als familiars. S’ha de coordinar 
amb el grup sanitari, que és l’encarregat de l’atenció psicològica in situ als familiars de les víctimes i 
del grup logístic i d'acollida que solucionarà tots els aspectes logístics que afectin els familiars: 
allotjament, trasllat de víctimes, etc. 

 Transmetre les dades significatives al Gabinet d'Informació del Pla Camcat. 
 
El Gabinet d’Informació del Pla de protecció civil municipal ha d’estar en contacte permanent amb el 
Gabinet d’Informació del Pla Camcat. El titular del Gabinet municipal d’Informació assegura aquesta 
coordinació. 
 
La funció d’informació telefònica als familiars d’afectació municipal s’ha de dur a terme per la Policia 
Local o personal de suport i s’ha d’habilitar un telèfon especialment dedicat a aquesta tasca. 
 
Les emissores de ràdio que s’utilitzaran com a mitjà de difusió durant la situació d’alerta o emergència 
seran: 
 

Emissora Freqüència Responsable/dades de localització 

Catalunya Ràdio 102.8 FM 
93.306.92.47 / 92.00 

C/ Diagonal, 614 Barcelona 

Ràdio Nacional d’Espanya 100.8 FM 
933 048 100 / 205 

Passeig de Gràcia, 1 Barcelona 

Canal Blau FM 100.4 FM 
Emissora: 938 142 526 
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També s’empraran els mitjans de comunicació següents: 
 

 Altres mitjans de comunicació locals i comarcals  

 Delegacions territorials dels mitjans d’abast superior 

 
 

6.4 REPRESENTANTS MUNICIPALS AL PLA CAMCAT 
 
En cas que el CAMCAT també estigui activat, es preveu la incorporació a l’estructura de gestió del Pla 
autonòmic de representants dels municipis afectats.  
Concretament, el CAMCAT preveu la participació dels municipis afectats com a membres al consell 
assessor, al centre de coordinació operativa a terra i al centre de coordinació operativa a mar. 
L’objectiu del consell assessor és assistir el/la Director/a del CAMCAT en els diferents aspectes de 
l’emergència. El consell assessor té com a missions principals:  

 informar i assessorar el/la directora/a del Pla i 
 analitzar i valorar la situació de l’emergència. 

El Centre de Coordinació Operativa a terra té com a funcions principals: 

 Organitzar les tasques de neteja i descontaminació a terra i 
 Coordinar els diferents CCA establerts a cadascuna de les zones operatives. 

El Centre de Coordinació Operativa a mar té com a funcions principals: 

 Organitzar, quan sigui possible,  les mesures preventives per evitar que la contaminació a mar 
s’estengui. 

 Organitzar les tasques de neteja i descontaminació a mar, en base a la localització de la 
contaminació a mar (observació aèria, observació des de terra, observació des de les 
embarcacions…) i en base a la previsió d’evolució d’aquesta. 

 Coordinar els diferents CCA establerts a cadascuna de les zones operatives a mar. 

Els membres del Centre de Coordinació Operativa a terra i els membres del seu homòleg a mar, es 
reuniran per fer la valoració de les tasques realitzades a l’àmbit de terra i a l’àmbit de mar, 
respectivament, i per organitzar les actuacions a fer, en base a tota la informació disponible.  
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Càrrec 
operatiu 

Càrrec habitual Nom 
Dades de 

localització 
Núm. fitxa 
d’actuació 

Titular 
 
 
 
Substituta 

Regidor de Mobilitat 
 
 
 
Regidora d’Educació, 
Treball, Inf., Ad., Gent Gran 
i Equitat 

  

9 

C
E
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O
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 Titular 

 
 
Substitut 

Regidora d’urbanisme i 
planejament 
 
Regidor de projectes 
Urbans, Paisate i Habitatge 

  

C
E

C
O
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A

R
 

Titular 
 
 
 
 
 
Substitut 

2n Tinent d’alcalde. 
Regidor de 
Desenvolupament local, 
Societat de la informació i 
Promoció de la ciutat  
 
Regidor de projectes 
Urbans, Paisate i Habitatge 
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6.5  GRUPS ACTUANTS 
 
Anàlogament a l’esquema d’organització del CAMCAT, el PAM per episodis de contaminació accidental 
de les aigües marines preveu grups actuants a terra i grups actuants a mar. Els grups locals previstos 

són els següents 1: 

Grups locals actuants a terra Grups locals actuants a mar 

 Grup local d’intervenció terra  Grup local d’intervenció mar 

 Grup local de control ambiental terra  Grup local logístic mar 

 Grup local d’ordre terra  

 Grup local logístic terra  

 Grup local sanitari  

En cas d’activació del Pla CAMCAT, dirigeix els grups actuants el/la conseller/a d’Interior, Relacions 
Institucionals i de Participació, que és el seu director/a. Aquesta direcció pot recaure en el delegat 
territorial de la Generalitat al territori en cas que el conseller hi delegui.  

En cas que estiguin activats simultàniament el PAM i el CAMCAT, les feines que han de realitzar 
cadascun dels grups d’actuació locals s’han de coordinar amb les dels grups actuants del CAMCAT.  

 

6.5.1 GRUPS LOCALS ACTUANTS A TERRA 
 

Grups locals actuants a terra 

Grup local d’intervenció terra 

Grup local de control ambiental terra 

Grup local d’ordre terra 

Grup local logístic terra 

Grup local sanitari 

 
 

6.5.1.1 GRUP LOCAL D’INTERVENCIÓ A TERRA 

 
 
Atès que la intervenció correspon sempre als Bombers de la Generalitat, i aquests ja estan emmarcats 
en el Grup d’Intervenció del CAMCAT, no es constitueix el grup local d’intervenció.   
 
 

                                                      
 
1 Aquest sistema d’organització queda evidentment sotmès a la disponibilitat de cada municipi per poder aportar mitjans i personal a cadascun dels 
grups actuants, sobretot pel que fa als grups actuants a mar. Per exemple, el grup local logístic mar i el grup local logístic terra poden fusionar-se en 
un únic grup actuant, sobretot en el cas de municipis amb poc personal. 

Segons el 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, si no hi ha persones per dur a terme una determinada tasca, el grup quedarà buit i es farà constar 
en el punt corresponent. Els grups que han de disposar d’una estructura mínima són els d’ordre i avisos (pel que fa a 
l’organització dels avisos a la població) i el logístic i d’acollida (pel que fa a la preparació de l’acollida, en cas que sigui 
necessària). 
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6.5.1.2 GRUP LOCAL SANITARI 
 
Personal sanitari que s’integra a l’estructura de resposta de l’Ajuntament. 
 
COMPOSICIÓ 
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Càrrec operatiu Càrrec habitual Nom 
Dades de 

localització 

Núm. 
fitxa 

d’actuaci
ó 

Cap del Grup 
 
 
 
Responsable 
tècnic  
 
Substituta 
Responsable 
tècnic 

3ª tinent d’alcalde i regidora de 
Serveis Socials, Salut, Sanitat i 
Convivència 
 
Cap de servei de Salut Pública, 
metge 
 
Cap de secció Salut Pública, 
metgessa 

  

6 

Creu Roja     
 
Tot i que el principal efecte derivat d’un episodi de contaminació marina accidental serà l’impacte 
ambiental associat, determinats productes podrien provocar danys immediats i diferits a la  salut no 
només dels grups actuants a la zona contaminada sinó també a la salut de la població de les zones 
costaneres exposades. Per exemple, un vessament a mar d’un producte que, en evaporar-se formi un 
plomall tòxic pot afectar a la població propera en cas que el vent desplaci aquest plomall cap a la costa.  
Per aquests motius, en el cas del PAM per a episodis de contaminació accidental de les aigües marines 
també té sentit formar un grup local sanitari amb les funcions que s’esmenten a continuació. 
 
FUNCIONS 
 

 Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup Sanitari del Pla Camcat: 
 Informar-se de la situació sanitària en l'àrea d'emergència. 
 Establir i controlar l'Àrea Sanitària en una zona adequada i segura a prop del lloc de 

l'emergència, d'acord amb el responsable del Centre de Comandament Avançat. 
 Prestar assistència sanitària in situ. 
 Classificar, estabilitzar i evacuar els ferits. 
 Organitzar la infraestructura de recepció hospitalària. 
 Coordinar el trasllat dels ferits als centres hospitalaris receptors. 
 Conèixer l'estat i la ubicació dels afectats. 
 Identificar víctimes en primera instància en col·laboració amb els serveis 

corresponents. 
 Controlar els brots epidemiològics (contaminació de les aigües, els aliments, 

vacunacions massives). 
 Cobrir les necessitats farmacèutiques. 
 Vigilar i controlar la potabilitat de les aigües i  higiene dels aliments. 
 Col·laborar amb els grups d'intervenció prestant primers auxilis a les persones 

atrapades o aïllades afectades. 
 Prestar atenció psicològica als afectats i als familiars. 
 Realitzar tasques de salut pública. 
 Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA. 
 Assessorar el director del Pla Camcat per al desenvolupament de les seves 

competències. 
 

 Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real. 
 
En cas que el CAMCAT estigui activat a la zona on es troba el municipi, el grup local sanitari haurà de 
dur a terme les tasques anteriors sempre col·laborant coordinadament amb el cap del grup sanitari del 
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CAMCAT. 
 
 

6.5.1.3 GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D'ACOLLIDA A TERRA 

 
Grup habitualment format per personal de Serveis i de Serveis Socials. 
 
COMPOSICIÓ 
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Càrrec operatiu Càrrec habitual Nom 
Dades de 

localització 
Núm. fitxa 
d’actuació 

Cap del Grup 
 
 
Responsable 
tècnic 
 
Substitut 

4t tinent d’alcalde i regidor 
de Serveis a la Ciutat 
 
Cap de servei de Via 
Pública, Manteniment Ciutat 
i Mobilitat 
 
Cap de la USM 
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Cap del Grup 
 
 
 
Responsable 
tècnic Serv.Socials 
 
Substitut 
Responsable 
tècnic Serv.Socials 
 
Responsable 
tècnic Participació 
 
 
Substituta 
Responsable 
tècnic Participació 
 
Responsable 
tècnic Esports 
 
Substitut 
Responsable 
tècnic Esports  

1ª tinent d’alcalde i regidora 
de Governança, Participació 
i Medi Ambient 
 
Cap dels Serveis Socials 
 
 
Cap de secció d’Atenció 
Primària 
 
 
Cap de servei de 
Participació i Cooperació 
 
 
Tècnica Participació i 
Cooperació 
 
 
Cap de servei d’Esports 
 
 
Cap de Manteniment i 
Consergeries 

  

 
FUNCIONS 
 

 Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup Logístic del Pla Camcat: 
 Assegurar la provisió dels recursos complementaris que el director del Pla Camcat i 

els grups d'actuació necessiten per complir les seves missions i la mobilització 
d'aquests mitjans. Gestionar els recursos i mitjans municipals (públics i privats) per 
posar-los a disposició dels grups. 
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 Funció logística municipal i gestió dels serveis bàsics municipals (serveis municipals 
d'aigua, de recollida d’escombraries...). Organitzar i dirigir les accions i treballs a 
realitzar per restablir els serveis bàsics municipals.  

 Donar suport a la constitució del CCA. 
 Subministrar material lleuger i pesant de treball i transport. 
 Donar suport a l'abastament de queviures per el personal dels grups i combustible per 

als vehicles i les màquines. 
 Assegurar el subministrament d'aliments, medicaments i serveis bàsics en general a la 

població. 
 Preparar els llocs d’acollida en cas d’evacuació i, si s’escau, els llocs que han de 

restar confinats. Acollir població i gestionar aquesta acollida: allotjament, proveïment 
d’aliments, control, serveis socials del personal del mateix municipi. 

 Gestionar la recepció, l’avituallament i el control del voluntariat, tant del mateix 
municipi com de fora. 

 Garantir les comunicacions entre els centres operatius, CECAT, CECOPALs, CCA, 
etc. 

 Establir sistemes complementaris alternatius de comunicacions on sigui necessari. 
 Donar suport tècnic. 
 Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA. 
 Assessorar el director del Pla Camcat per al desenvolupament de les seves 

competències. 
 

 Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real. 
 

6.5.1.4 GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ A TERRA 

 
COMPOSICIÓ 
 

G
R
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P

 L
O

C
A

L
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R

D
R

E
 I

 

A
V

IS
O

S
 A

 L
A

 P
O

B
L

A
C

IÓ
 

Càrrec operatiu Càrrec habitual Nom 
Dades de 

localització 
Núm. fitxa 
d’actuació 

Cap del Grup 
 
 
 
 
Responsable tècnic 
 
 
 
Substitut 

Regidor d’Hisenda, 
Règim Intern i 
Seguretat 
Ciutadana 
 
Subinspector de la 
Policia Local 
 
 
Sergent de torn 

  

4 

 
FUNCIONS 
 

 Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup d’Ordre del Pla Camcat: 
 Rebre i notificar en primera instància i de forma immediata l’existència de l’emergència 

al control central de bombers corresponent. 
 Avisar i informar la població afectada i, en particular, els elements especialment 

vulnerables. 
 Comunicar a la població les mesures que hagi d'adoptar, i assegurar-ne l’aplicació. 
 Executar les mesures de protecció sobre els elements vulnerables: coordinar i 

executar l'evacuació o l'allunyament de la població, d'acord amb les indicacions del 
director del Pla Camcat i assegurar la seva aplicació. Coordinar-ne les tasques. 

 Efectuar la relació de persones afectades (evacuades). 
 Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA. 
 Assessorar el director del Pla Camcat per al desenvolupament de les seves 

competències. 
 

 Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real. 
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6.5.1.5 GRUP LOCAL DE CONTROL AMBIENTAL A TERRA 

 
COMPOSICIÓ 
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P

 

L
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L
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E
 

C
O

N
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R
O

L
 

A
M

B
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N
T

A
L

 A
 

T
E

R
R

A
 

Càrrec 
operatiu 

Càrrec 
habitual 

Nom 
Dades de 

localització 
Núm. fitxa 
d’actuació 

Tècnic Tècnic 
especialista en 
Platges 

  

10 Biòleg Responsable 
de Disciplina 
Mediambiental 
i Medi Natural 

  

 
FUNCIONS 

 

 Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup Especial del Risc del Pla 
Camcat: 
 

 Fer el seguiment dels rius/torrents/rieres en les zones on es declara l’alerta o 
l’emergència. 

 Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA. 
 Assessorar el director del Pla Camcat per al desenvolupament de les seves 

competències. 
 

 Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real. 
 

6.5.2 GRUP LOCAL ACTUANTS A MAR 
 
Aquest sistema d’organització queda evidentment sotmès a la disponibilitat de cada municipi per poder 
aportar mitjans i personal als grups que s’esmenten a continuació. 

Grups locals actuants a mar 

Grup local d’intervenció mar 

Grup local logístic mar 

 
 

6.5.2.1 GRUP LOCAL DE CONTROL AMBIENTAL A MAR 

 
No es constitueix. 
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6.5.2.2 GRUP LOCAL LOGÍSTIC A MAR 
 
COMPOSICIÓ 
 

G
R
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O
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A
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O
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 A

 M
A

R
 

Càrrec 
operatiu 

Càrrec 
habitual 

Nom 
Dades de 

localització 
Núm. fitxa 
d’actuació 

Tècnic Tècnic 
especialista en 
Platges 

  

11 

Biòleg Responsable 
de Disciplina 
Mediambiental 
i Medi Natural 

  

Logística Cap de la USM   

Assessor Cap de servei 
de Via Pública, 
Manteniment 
Ciutat i 
Mobilitat 
 

  

 
L’objectiu principal d’aquest grup local és donar suport a la resta de grups actuants a mar pel que fa a 
la provisió dels recursos materials complementaris necessaris per a la gestió de l’emergència. En cas 
que el CAMCAT estigui activat a la zona on es troba el municipi, el grup local logístic mar haurà de dur 
a terme les aquestes tasques sempre col·laborant coordinadament amb el cap del grup logístic mar del 
CAMCAT. 
 
FUNCIONS 
 

 Donar suport a la constitució del CCA mar. 

 Garantir les comunicacions entre els centres operatius a mar (CECAT i CCA) i amb els grups 
operatius que estiguin treballant en atendre l’emergència. 

 Establir sistemes complementaris alternatius de comunicacions on sigui necessari.  

 Proveir, en cas que el municipi en disposi, el material necessari per a la lluita contra la 
contaminació a mar, com per exemple, barreres, dispersants, bombes per a l’absorció del 
contaminant, etc… 

 Donar suport a l’abastament de queviures per al personal dels grups i combustibles per als 
vehicles i màquines. 

 Subministrar contenidors i/o altres dispositius útils per a l’emmagatzematge temporal del residu 
i que tinguin unes dimensions i capacitats adaptades als vaixells que actuen a les zones 
afectades. 

 Assegurar la provisió de tots aquells recursos complementaris que el responsable municipal de 
l’emergència, el/la director/a del CAMCAT (en cas que estigui activat a la zona on es troba el 
municipi) i els grups d’actuació a mar necessitin per a complir les seves respectives missions i 
assegurar també la mobilització d’aquests mitjans. 

 Proveir els mitjans necessaris per al restabliment de la normalitat un cop acabada l’emergència. 

 Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real. 
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6.6 CENTRES DE COORDINACIÓ 
 

6.6.1 CENTRE DE RECEPCIÓ D'ALARMES (CRA) 
 
 

Lloc Policia Local (092) 

Adreça C/ Pare Garí, 70-74 

Telèfon 938 106 666 

Fax 938 157 823  

Altres comunicacions Ràdio 

Recursos Telèfons, Fax, internet, vehicles i personal les 24 hores 

Protocols, fitxes d’actuació, etc. 
Fitxa d’actuació núm. 1 
Directori telefònic 

 
 

6.6.1.1 FUNCIONS 

 

 Notificar qualsevol alarma a Bombers. 

 Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la. 

 Valorar, segons el protocols establerts, la importància  de l'alarma. 

 Posar en marxa el avisos d'activació del Pla de protecció civil municipal. 

 Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l'emergència. 
 

6.6.2 CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA LOCAL (CECOPAL) 
 

Lloc Policia Local (092) 

Adreça C/ Pare Garí, 70-74 

Telèfon 938 106 666 

Fax 938 157 823  

Recursos 
Telèfons, Fax, internet, vehicles i personal les 24 
hores 

Altres comunicacions 
Fitxa d’actuació núm. 1 
Directori telefònic 

 

6.6.2.1 FUNCIONS 

 

 És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel director del Pla. 
Des d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis relacionats amb el Pla. 

 Mantenir contacte directe i continu amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya 
(CECAT). 

 Notificar als grups operatius i al CECAT l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil 
municipal i rebre d’aquest centre i transmetre, segons els protocols, la informació relativa a 
activació, evolució i desactivació del Pla Camcat. 

 Facilitar, si s'escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, segons les 
circumstàncies del risc i l’evolució de la situació de l'emergència. Aquesta informació s’haurà de 
consensuar amb la direcció del Pla Camcat. 

 Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius municipals 
decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos municipals necessaris. 

 Canalitzar l'ordre de l'autoritat de protecció civil municipal de prestació de serveis personals i la 
requisa, la intervenció o l’ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar les 
situacions d'emergència. 

 Donar suport als mitjans d'emergències, de seguretat i als serveis especialitzats aliens que 
intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat. 
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6.6.3 CENTRE DE COMANDAMENT AVANÇAT (CCA) 
 
La seva ubicació, la determina el cap del Grup d'Intervenció (es pot constituir més d'un CCA d'acord 
amb les característiques de l'emergència). 
 

6.6.3.1 FUNCIONS 

 

 Exercir la coordinació in situ de la feina dels diferents grups d'actuació en un dels escenaris 
per afrontar l'emergència. 

 Estar en coordinació amb els diferents centres de Control i Coordinació de les brigades 
(CCC, amb el CECOPAL, amb el centres d'emergències, de control o gestió dels plans 
d'autoprotecció i amb el CECAT) . 

 

6.6.4 CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA DE CATALUNYA (CECAT) 
 
És el centre d’emergències de Catalunya, on s’ubica el director i el Consell Assessor del Pla Camcat. 
 

Adreça Passeig de Sant Joan, 43, Barcelona 

Teléfon  

Fax  

E-mail 
cecat10@gencat.cat 
cecat12@gencat.cat 

 

6.6.4.1 FUNCIONS 

 
Les seves funcions, les regulen el Decret 246/1992, de 26 d’octubre, i la Llei 4/1997, de protecció civil 
de Catalunya. 
  

6.6.5 ALTRES CENTRES 
 

6.6.5.1 SALA DE CONTROL COORDINACIÓ SANITÀRIA. 

 
És el Centre de coordinació sanitària i proporciona i coordina tots els mitjans sanitaris que facin falta 
durant l’emergència. Telèfon 061 
 

6.6.5.2 CENTRES DE COORDINACIÓ MOSSOS D’ESQUADRA. 

 
El centre de coordinació de la Regió Policial Metropolitana Sud. 
 

Adreça Ctra. de la Sanson, 66 (08980 St Feliu de Lllobregat) 

Teléfon  

Fax  

 
 

6.6.5.3 SALA CENTRAL DE COORDINACIÓ OPERATIVA DE TRÀNSIT 
 

Adreça 
Barcelona 
Carrer Bolívia, 30-32 
codi postal 08018 

Telèfon  

Fax - 

Interlocutor Cap de Torn Regional 

 
 

mailto:cecat10@gencat.cat
mailto:cecat12@gencat.cat


 

     Pla de protecció civil de Vilanova i la Geltrú 
     MANUAL D’ACTUACIÓ CAMCAT 

 

   

 

                                                                                                                                          52/91        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. OPERATIVITAT 
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7.1 PROCEDIMENTS GENERALS 
 

7.1.1 ACTUACIONS GENERALS 
 
En època de risc, s’han de fer les accions següents: 
 
- Informar prèviament els possibles afectats, tot recordant-los els principals consells d’autoprotecció. 
- Recordar als actuants municipals quina seria la seva funció en cas d’emergència. 
- Executar totes aquelles actuacions preventives raonables i possibles. 
- Comprovar els telèfons principals tant del directori telefònic com del catàleg de mitjans i recursos. 
 
En cas d’avís de risc de que es produeixi una situació d’emergència, s’han de fer les accions següents: 
 
- Fer el seguiment de la informació que permeti avaluar la situació. 
- Extremar les mesures preventives. 
- Insistir en els consells d’autoprotecció per a la població. 
- Alertar els diferents responsables municipals de la situació. 
 
Davant de la previsió del risc, el Centre Receptor d’Alarmes trametrà els corresponents avisos 
preventius segons els procediments establerts. 
 

7.1.2 PROCEDIMENTS D'ACTIVACIÓ. INTERFASE AMB PLANS SUPERIORS 
 

7.1.2.1 DETECCIÓ I NOTIFICACIÓ D'UNA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA 

 
Els avisos d’emergència que rebi l'Ajuntament han de comunicar-se immediatament a: 
 

 Al director del PAM (responsable municipal de l’emergència) i al coordinador municipal de 
l’emergència; 

 A Centre de Control de la Regió d’Emergències (telèfon 112) /CECAT 93 XXX XX XX 

 

7.1.2.2 PROCEDIMENT D’AVÍS DE PRE-ALERTA 

 
Abans d’activar el PAM en alerta o en emergència, el municipi pot començar a fer tota una sèrie 
d’actuacions per minimitzar les conseqüències de la contaminació. 
Quan el PAM estigui en situació d’avís de pre-alerta, l’Ajuntament haurà de: 

― Comunicar-ho immediatament: Centre de Control de la Regió d’Emergències (telèfon 112) / 
CECAT 93 XXX XX XX 

― Prendre les mesures adients per minimitzar les conseqüències de la contaminació. 

― Seguir l’evolució de la situació. 
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7.1.2.3 PROCEDIMENTS D’ACTIVACIÓ 

 
Quan el CAMCAT estigui activat, el CECAT ha d’informar el Centre Receptor d’Alarmes local (CRA) 
dels municipis afectats o potencialment afectats per la contaminació accidental. Llavors, el CRA 
s’encarregarà de comunicar-ho a l’alcalde. 
En funció dels nivells i criteris que estableix el punt 4 d’aquest manual (“4. Episodis contemplats al 
PAM”), el responsable municipal de l’emergència (l’alcalde) activarà el Pla de protecció civil municipal, 
mitjançant el procediment establert. 
En cas que el CAMCAT i el PAM estiguin activats alhora (situació més habitual), la interfase entre 
ambdós plans, queda definida a partir de: 
 

 La trucada de CECAT al CRA del municipi, informant de la necessitat d’activar el PAM o bé la 
trucada del CECOPAL  a CECAT confirmant l’activació del PAM. 

 En cas que el CAMCAT estigui activat, la fase d’activació del PAM depèn, normalment, de la 
corresponent fase del Pla CAMCAT. 

 La direcció del PAM es coordinarà amb la direcció del Pla CAMCAT  a través del CECOPAL i a 
través de CECAT. 

 La configuració dels grups actuants locals establerts, adaptada a l’activació del Pla CAMCAT 
amb la integració dels grups d’actuació locals en els grups actuants del Pla CAMCAT i la 
coordinació amb la resta dels grups. 

 
L’activació del PAM en ALERTA suposa l’avís al Consell Assessor municipal i a criteri de l’alcalde, la 
possible mobilització del grup local d’intervenció a mar. 
L’activació del PAM en EMERGÈNCIA suposa la convocatòria del Consell Assessor municipal al 
CECOPAL i la mobilització dels actuants establerts en el PAM. Concretament, s’ha de procedir a: 
 

 La constitució del Comitè d’Emergències Municipal: Es convoca als membres del Consell Assessor 
i als membres del Gabinet d’Informació. 

 Determinar l’abast de la zona afectada i valorar i analitzar les situacions de risc provocades per la 
contaminació. 

 L’avís d’activació als caps dels grups locals. Normalment s’ha de fer a través d’una trucada i d’un 
fax de confirmació si s’escau. 

 La constitució dels grups actuants locals, tant els de mar com els de terra, per tal que facin les 
actuacions pertinents en funció del nivell de l’emergència. 

 La constitució del CECOPAL  

 La informació a la població sobre l’activació del Pla de protecció civil municipal i de les mesures de 
protecció a seguir d’acord amb les indicacions del director del Pla CAMCAT. 

 Realitzar les actuacions més adients per fer front a l’emergència i aplicar les mesures de protecció 
als béns i a l’entorn. 

 En cas de ser constituït el CCA, l’establiment d’un contacte permanent.  

 La mobilització de mitjans i recursos assignats al PAM. 

 L’activació dels plans d’autoprotecció de la zona afectada. 

 Una vegada activat el Pla i constituït el Consell Assessor, el CECOPAL i els grups locals, el director 
del Pla de protecció civil municipal ha de mantenir contacte permanent amb el director del Pla 
CAMCAT (a través del CECAT), amb el CCA i amb els responsables dels PAU corresponents, per 
tal d’organitzar de manera coordinada les actuacions de gestió de l’emergència i per tal de fer el 
seguiment de l’evolució de la situació. 
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En definitiva, l’activació del PAM en EMERGÈNCIA comporta la posada en funcionament de 
l’estructura organitzativa de gestió de l’emergència tant a mar com a terra. Si el  PAM s’activa en 
EMERGÈNCIA 1, es mobilitzaran parcialment les eines i mitjans adscrits al Pla i si el PAM s’activa en 
EMERGÈNCIA 2, es farà la mobilització de totes les eines i mitjans adscrits al PAM. 
(Vegeu les fitxes dels procediments d’actuació dels diversos actuants al punt 7.2 d’aquest manual). 
 

7.1.2.4 PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ 

 
Una vegada activat el Pla i constituït el Consell Assessor, el CECOPAL i els grups locals, el director del 
Pla de protecció civil municipal ha de mantenir contacte permanent amb el director del Pla Camcat, 
amb el CCA i amb els responsables dels PAU corresponents. 
 
(Vegeu les fitxes dels procediments d'actuació dels diversos actuants al punt 5.2). 
 

7.1.3 SISTEMES D'AVÍS A LA POBLACIÓ 
 
Notificació d'alerta a la població, per posar en pràctica les mesures d'autoprotecció com el confinament 
o l’evacuació. 
 
Responsabilitat: director del Pla Camcat (en casos d'urgència ho podrà fer l'alcalde, d'acord amb el cap 
del Grup d'Intervenció). 
 
Direcció i coordinació de les tasques d'avís: alcalde (a més del dispositiu municipal corresponent, tindrà 
el suport per executar aquestes tasques del Grup d'Ordre del Pla Camcat. 
 
Els principals efectes d’un episodi de contaminació marina accidental van associats a l’impacte 
ambiental però a banda d’aquests efectes, en determinats casos també poden produir-se efectes 
immediats sobre la salut dels grups actuants i sobre la salut de la població més propera al mar. Per 
exemple en els casos en què el producte causant de la contaminació produeixi vapors tòxics que formin 
un plomall o núvol tòxic que, en desplaçar-se en la direcció del vent, pugui arribar fins als nuclis de 
població costaners.  
Per protegir la població davant de casos com aquest, és necessari identificar la població potencialment 
vulnerable i preveure el sistema d’avís i les mesures de protecció. 
 

7.1.3.2 SISTEMES D’AVISOS AXISTENTS AL MUNICIPI 

 
- Megafonia fixa: a les platges en l’època d’estiu. 
 
 
- Megafonia mòbil: vehicles de policia local. 
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7.1.4 MESURES DE PROTECCIÓ DE LA POBLACIÓ 
 

7.1.4.1 CONFINAMENT 

 
Les zones de confinament es definiran d’acord amb la localització i les característiques de 
l’emergència. En general, un bon confinament acostuma a ser la mesura de protecció recomanable per 
a la majoria de situacions de risc. 
 

7.1.4.2 EVACUACIÓ I ACOLLIDA 

 
Responsabilitat de la decisió d'efectuar l'evacuació de la població: director del Pla Camcat (en casos 
d'urgència ho pot fer l'alcalde, d'acord amb el cap del Grup d'Intervenció). 
 
Direcció i coordinació de les tasques d'evacuació: alcalde i el cap del Grup Local d'Intervenció (a més 
del dispositiu municipal corresponent, té el suport per executar el Grup d'Ordre del Pla Camcat. Les 
tasques d'evacuació van íntimament lligades a les d'avís a la població descrites anteriorment). 
 
Direcció i coordinació de les tasques d'acollida: alcalde (a més del dispositiu municipal previst, té a la 
seva disposició els grups d'actuació del Pla Camcat. 
 
Llocs de Possible Evacuació 
 
Les zones a evacuar es definiran d’acord amb la localització i les característiques de l’emergència. 
 
Relació de mitjans de transport: vegeu l’annex General 1, catàleg de mitjans i recursos. En cas de 
necessitar més mitjans, s’han de sol·licitar al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya - 
(CECAT). 
 
Famílies que Necessiten Assistència en l'Evacuació 

Consulteu les assistents socials en cada cas. 
 
Centres d'Acollida d'Evacuats 
 
Tot i que es poden habilitar diversos llocs d’acollida (escoles i hotels, sobretot), a la taula següent es 
troben els centres principals a considerar per qualsevol risc. 
 

Codi Nom Adreça Telèfon 

IES01 
Centre Cívic i Esportiu La Collada - Els Sis 

Camins 
C/ Turbina, 19 938 100 240 

IES02 Complex Municipal de Futbol Rambla de Sant Jordi, S/N 938 935 009 

IES03 Gimnàs del Pavelló Municipal Plaça de les Casernes, S/N 938 939 903 

IES05 Pavello Municipal d'Esports Plaça de les Casernes, S/N 938 933 162 

IES06 Pavello municipal Poliesportiu del Garraf Ronda Ibèrica, 66 938 143 450 

CSS03 Can Pahissa Rambla de la Pau, 44 938 154 844 

CSS04 Centre Cívic La Geltrú  
Plaça de l’Associació d’Alumnes 

Obrers, s/n 
938 147406 

CSS05 Centre Cívic Mar Passeig Marítim, 73 938 154 307 

CSS06 Centre Cívic Molí de Vent Av. Cubelles, 110 938 151 845 

CSS07 Centre Cívic Sant Joan Jardins Francesc Macià, s/n 938 158 042 

CSS08 Centre Cívic Tacó Av. Vilafranca del Penedès, 26 938 936 358 

 

7.1.4.3 CONTROL D’ACCESSOS 

 
El control d’accessos es definirà d’acord amb la localització i les característiques de l’emergència. És 
una de les funcions principals del grup local d’ordre. 
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7.1.5 MESURES DE PROTECCIÓ PER ALS ACTUANTS 
 
En determinats casos, els productes que originen la contaminació, poden tenir efectes negatius sobre 
la salut dels actuants que treballin en contacte amb el contaminant, sobretot sobre els membres dels 
grups d’intervenció.  

Aquests efectes negatius poden ser aguts i/o crònics i dependran del tipus de producte contaminant i 
de les vies i temps d’exposició. Normalment els actuants es troben exposats per la via dèrmica i per la 
inhalació.  

El CAMCAT recomana què, preventivament,  s’adoptin les mesures següents generals de protecció: 

 

― Només s’autoritzarà a participar en les operacions de neteja a persones prèviament informades 
i correctament equipades. 

― No s’autoritzarà l’activitat de neteja a les persones que pateixin malalties respiratòries, 
cardiovasculars, hepàtiques, renals, osteoarticulars, cutànies o que siguin grans fumadors. 

― No autoritzarà l’activitat de neteja a les dones embarassades, nens i avis. 

― S’haurà d’establir un protocol de prevenció de riscos del personal que treballi a les zones 
contaminades. L’objectiu d’aquest protocol serà establir uns criteris comuns per a: 

- La vigilància mèdica del personal que realitzi tasques de suport, salvament i equips de 
primera intervenció en accidents per vessament d’agents  químics tòxics, corrosius, 
irritants o cancerígens al mar i a les platges. 

- Prevenir l’aparició de problemes de salut que es puguin derivar dels treballs de neteja en 
el transcurs de l’exposició o posteriorment. La selecció dels equips de protecció individual 
es farà d’acord als riscos del producte/s implicat/s a la contaminació i d’acord amb el grau 
de protecció que ofereixen els diferents equips de protecció davant d’aquestes situacions. 
Tenint en compte que en cap cas els EPI no han de significar per si mateixos un risc 
afegit i a més han de tenir en compte les exigències de tipus ergonòmiques i les 
característiques individuals dels usuaris. 

 

7.1.6 INTERFASE AMB ELS PAU 
 
Els edificis, les instal·lacions, els centres, les urbanitzacions, etc., que disposen o han de disposar de 
pla d’autoprotecció segons el Catàleg d’Activitats i segons el pla CAMCAT, són tots els elements 
vulnerables senyalats oportunament (2.3), que s’inclouen a les categories següents:   
 

- CENTRES CÍVICS  

- CASALS 

- LOCALS MUNICIPALS 

- ALTRES LOCALS (de pública concurrència) 

- EQUIPAMENTS ESPORTIUS  

- CENTRES EDUCATIUS  

- CENTRES SANITARIS 

- URBANITZACIONS  

- INDÚSTRIES 

- ÀREES D’ESBARJO I ZONES ESPORTIVES 
 
 
Remarcar que els següents elements ja disposen de PAU: 
 
- PAU Club Nàutic Vilanova. Homologat el 23/11/2004 
- PAU Port Vilanova i La Geltrú. Homologat el 30/03/2000 
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7.2 FITXES D'ACTUACIÓ 

 
FITXA 1 CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA) 
FITXA 2 ALCALDE 
FITXA 3 COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 
FITXA 4  CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 
FITXA 5 CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA 
FITXA 6 CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI 
FITXA 7 CAP DEL GABINET D’INFORMACIÓ MUNICIPAL 
FITXA 8 MEMBRES CONSELL ASSESSOR 
FITXA 9 REPRESENTANT MUNICIPAL AL CAMCAT 
FITXA 10 CAP DEL GRUP LOCAL DE CONTROL AMBIENTAL A TERRA 
FITXA 11 CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC MAR 
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FITXA D'ACTUACIÓ 

1 
CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA) 

Responsable: Cap de torn de la Policia Local 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER EPISODIS DE CONTAMINACIÓ ACCIDENTAL  
DE LES AIGÜES MARINES 

PRINCIPALS FUNCIONS GENERALS 

 Rebre les alarmes relacionades amb episodis de contaminació marina accidental. 

 En cas que l’alarma provingui de CECAT, avisar del sinistre als integrants del PAM. 

 En cas que l’alarma provingui de fonts municipals, avisar del sinistre a CECAT. 

 Avisar als integrants del PAM d’acord amb les característiques de l’emergència. 

 Posar en marxa el pla de trucades, quan l’alcalde ho autoritzi i d’acord amb la fase de 
l’emergència. 

Quan el primer avís prové del CECAT 

 Si CECAT avisa de l’activació del CAMCAT en ALERTA a la zona on es troba el municipi, el CRA: 

1.  Ha d’anotar les dades. 

2.  Ha d’avisar: 

 al coordinador municipal de l’emergència i a l’alcalde (veure llistat telefònic, al final d’aquesta fitxa). 

3.  En cas que l’alcalde o el coordinador municipal de l’emergència decideixin activar el PAM en ALERTA, el CRA ha de: 

 avisar al Centre de Control de la Regió d’Emergències (telèfon………./ 112) / a CECAT (93 XXX XX XX) de 
l’activació del PAM en alerta. 

 convocar, al CECOPAL, als membres del consell assessor municipal i al gabinet de premsa municipal (veure llistat 
telefònic, al final d’aquesta fitxa). 

 avisar als grups municipals actuants a mar, els quals hauran de treballar activament seguint les seves fitxes 
d’actuació (veure llistat telefònic, al final d’aquesta fitxa). 

 avisar als grups municipals actuants a terra, per tal que estiguin informats de la situació (veure llistat telefònic, al final 
d’aquesta fitxa) i per tal que facin les actuacions pertinents en cas que sigui necessari. 

4.  Obtenir informació a través de la policia local. 

 Si CECAT avisa de l’activació del CAMCAT en EMERGÈNCIA  1 / EMERGÈNCIA 2 a la zona on es troba el municipi, el 
CRA: 

1.  Ha d’anotar les dades. 

2.  Ha d’avisar: 

 al coordinador municipal de l’emergència i a l’alcalde. 

3.  En cas que l’alcalde o el coordinador municipal de l’emergència decideixin activar el PAM en EMERGÈNCIA 1 / 
EMERGÈNCIA 2, el CRA ha de: 

 avisar al Centre de Control de la Regió d’Emergències (telèfon………./112) / a CECAT (93 XXX XX XX) de l’activació 
del PAM en EMERGÈNCIA 1 / EMERGÈNCIA 2. 

 convocar, al CECOPAL, als membres del consell assessor municipal i al gabinet de premsa municipal (veure llistat 
telefònic, al final d’aquesta fitxa). 

 avisar als grups municipals actuants a mar i als grups actuants a terra per tal que tots treballin activament seguint les 
seves fitxes d’actuació (veure llistat telefònic, al final d’aquesta fitxa). 

4. Obtenir informació a través de la policia local. 

5. Buscar recursos externs quan sigui necessari. 

Quan el primer avís prové de fonts municipals 

1. Ha d’anotar les dades. 

2. Ha d’avisar: 

 al coordinador municipal de l’emergència i a l’alcalde. 

 En cas que l’alcalde o el coordinador municipal de l’emergència decideixin que la situació correspon a un “avís de pre-
alerta” del PAM: 

3. el CRA ha de: 

 informar al Centre de Control de la Regió d’Emergències (telèfon………./112) / a CECAT (93 XXX XX XX) 
de l’avís de pre - alerta del PAM. 

 avisar als grups actuants a terra per tal que actuïn en cas que sigui necessari seguint les seves fitxes 
d’actuació (veure llistat telefònic, al final d’aquesta fitxa). 

 informar de la situació als membres del consell assessor municipal i al gabinet de premsa municipal (veure 
llistat telefònic, al final d’aquesta fitxa). 

 informar de la situació als grups actuants a mar (veure llistat telefònic, al final d’aquesta fitxa). 

4.  Obtenir informació a través de la policia local. 

 En cas que l’alcalde o el coordinador municipal de l’emergència decideixin l’activació del PAM en ALERTA:  
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3. el CRA ha de: 

 avisar al Centre de Control de la Regió d’Emergències (telèfon………./112) / a CECAT (93 XXX XX XX) de 
l’activació del PAM en alerta. 

 convocar, al CECOPAL, als membres del consell assessor municipal i al gabinet de premsa municipal 
(veure llistat telefònic, al final d’aquesta fitxa). 

 avisar als grups municipals actuants a mar, els quals hauran de treballar activament segons les seves fitxes 
d’actuació (veure llistat telefònic, al final d’aquesta fitxa). 

 informar de la situació als grups municipals actuants a terra (veure llistat telefònic, al final d’aquesta fitxa) 
per tal que estiguin informats de la situació i per tal que actuïn en cas que sigui necessari. 

4. Obtenir informació a través de la policia local. 

 En cas que l’alcalde o el coordinador municipal de l’emergència decideixin l’activació del PAM en EMERGÈNCIA 1 / 
EMERGÈNCIA 2: 

3. el CRA ha de: 

 avisar al Centre de Control de la Regió d’Emergències (telèfon………./112) / a CECAT (93 XXX XX XX) de 
l’activació del PAM en EMERGÈNCIA 1/ EMERGÈNCIA 2. 

 convocar, al CECOPAL, als membres del consell assessor municipal i al gabinet de premsa municipal 
(veure llistat telefònic, al final d’aquesta fitxa). 

 avisar als grups municipals actuants a mar i als grups actuants a terra per tal que tots treballin activament 
seguint les seves fitxes d’actuació (veure llistat telefònic, al final d’aquesta fitxa). 

4. Obtenir informació a través de la policia local. 

 
MITJANS I RECURSOS 
 

 Comunicacions 
 
Telèfon Policia Local: 092 / 938 106 666  Fax: 938 157 823 
 
Tefèfon Ajuntament:: 938 140 000  
Fax Ajuntament: 938 142 425 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
 
* CRA 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
* Llistat telefònic 
* Si s’escau, informació sobre avisos a elements vulnerables per a diferents supòsits. 
 

 

Avisos inicials: 

 
 

Càrrec operatiu Càrrec habitual Nom Dades de localització 
- CECAT - 93 XXX XX XX 

- BOMBERS - 112/085 

- MOSSOS D’ESQUADRA - 088 

Director del pla municipal Alcalde   

Coordinador municipal de 
l’emergència  

Cap de servei de Seguretat 
i Protecció Ciutadana 

  

Cap del Gabinet 
d’Informació 

Regidora de Comunicació i 
Premsa 
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Pla de trucades: 
 

Càrrec operatiu Càrrec habitual Nom Dades de localització 

Cap del Grup Local 
d’Ordre i Avisos a la 
Població  

Regidor d’Hisenda, Règim 
Intern i Seguretat 
Ciutadana 

  

Cap del Grup Local 
Logístic i d’Acollida 

4t tinent d’alcalde i regidor 
de Serveis a la Ciutat 

  

Cap del Subgrup Local 
d’Acollida / Substituta 1 
del director del pla 
municipal 

1ª tinent d’alcalde i 
regidora de Governança, 
Participació i Medi 
Ambient 

  

Cap del Grup Local 
Sanitari 

3ª tinent d’alcalde i 
regidora de Serveis 
Socials, Salut, Sanitat i 
Convivència 

  

Cap del Grup Local de 
Control ambiental a 
Terra / Cap del Grup 
local logístic a Mar 

Tècnic especialista en 
Platges 

  

Responsable de Disciplina 
Mediambiental i Medi 
Natural 

  

Responsable de CECO 
Terra 

Regidora d’urbanisme i 
planejament 
 

  

Responsable de CECO 
Mar 

2n Tinent d’alcalde. 
Regidor de 
Desenvolupament local, 
Societat de la informació i 
Promoció de la ciutat  

  

Responsable tècnic del 
Grup Local d’Ordre i 
Avisos a la Població 

Subinspector de la Policia 
Local 
 
 

  

Responsable tècnic del 
Cap del Grup Local 
Logístic i d’Acollida / 
Assessor al Grup Local 
Logístic a Mar 

Cap de servei de Via 
Pública, Manteniment 
Ciutat i Mobilitat 
 

  

Responsable tècnic 
Serv.Socials del 
Subgrup local 
d’acollida 

Cap dels Serveis Socials 
 

  

Responsable tècnic 
Participació del 
Subgrup local 
d’acollida 

Cap de servei de 
Participació i Cooperació 

  

Responsable tècnic 
Esports del Subgrup 
local d’acollida 

Cap de servei d’Esports 
 

  

Responsable tècnic del 
Grup local Sanitari 

Cap de servei de Salut 
Pública, metge 
 

  

Responsable tècnic del 
Gabinet d’informació 

Cap de servei de 
Comunicació 

  

Responsable tècnic 1  
dels Assessors 

Gerent de la Companyia 
d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú 

  

Representant 
municipal al CAMCAT 

Regidor de Mobilitat   

Responsable tècnic 2 
dels Assessors 

Cap de servei de Medi 
Ambient 

  

Responsable tècnic 3 
dels Assessors  

Cap de servei 
d’Urbanisme 
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Responsable tècnica 4 
dels Assessors 

Cap de servei d’Habitatge   

Responsable tècnic 5 
dels Assessors 

Cap del Servei de 
Tecnologies de la 
Informació i de la 
Comunicació 

  

Substitut 2 del director 
del pla municipal 

2n Tinent d’alcalde. 
Regidor de 
Desenvolupament local, 
Societat de la informació i 
Promoció de la ciutat 

  

Substituta del 
coordinador municipal 
de l’emergència 

Tècnica de Protecció Civil   

Substitut del Grup local 
d’ordre i avisos a la 
població 

Sergent de torn   

Substitut del Grup local 
logístic i d’acollida 

Cap de la USM 
 

  

Substitut  
Responsable tècnic 
Serv.Socials del 
Subgrup local 
d’acollida 

Cap de secció d’Atenció 
Primària 
 

  

Substitut Responsable 
tècnic Esports del 
Subgrup local 
d’acollida 

Cap de Manteniment i 
Consergeries 

  

Substituta 
Responsable tècnic 
Participació del 
Subgrup local 
d’acollida 

Tècnica Participació i 
Cooperació 
 
 

  

Responsable tècnic 
Desenv.Local-
Promoció Ciutat 

Cap de servei de 
Desenvolupament Local-
Promoció de la Ciutat 

  

Substittut Responsable 
tècnic Desenv.Local-
Promoció Ciutat 

Coordinadora Àmbit de 
Comerç i Consum 

  

Substituta 
Responsable tècnic del 
Grup sanitari 

Cap de secció Salut 
Pública, metgessa 

  

Substituta del 
Representant a 
Camcat 

Regidora d’Educació, 
Treball, Inf., Ad., Gent 
Gran I Equitat 

  

Substituta 
Responsable tècnic del 
Gabinet d’informació 

Tècnica Comunicació   

Substitut responsable 
tècnic Habitatge dels 
Assessors 

Arquitecte tècnic 
municipal 

  

Substitut responsable 
tècnic Urbanisme dels 
Assessors 

Arquitecte tècnic 
municipal 

  

Substitut CECO Terra Regidor de projectes 
Urbans, Paisate i 
Habitatge 

  

Substitut CECO Mar Regidor de projectes 
Urbans, Paisate i 
Habitatge 

  

Assessor Tècnic Manteniment 
(CAMCAT) 

  

Assessor  Enginyer (INUNCAT)   

Assessor Metereòleg   
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Assessor Cap de Servei Recursos 
Humans 

  

Assessor Secretari   

Assessor Enginyer tècnic municipal   
 
 

Municipis veïns: 
 

Nom de municipi Situació (NSEO) Telèfon de l’Ajuntament Policia Local 

Sant Pere de Ribes E 93 896 73 00 938 967 337 

Cubelles S-SO 93 895 03 00 938950300 

Canyelles N 93 897 30 11 - 

Castellet i la Gornal N-NO 977 67 03 26 - 
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FITXA D'ACTUACIÓ 

2 ALCALDE 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER EPISODIS DE CONTAMINACIÓ ACCIDENTAL  
DE LES AIGÜES MARINES 

PRINCIPALS FUNCIONS  GENERALS 

 Declarar l’activació i la desactivació del PAM. 

 Convocar el comitè municipal d’emergències i tots els grups actuants que siguin necessaris per gestionar 
l’emergència. 

 Gestionar l’emergència en el seu àmbit d’actuació. 

 Coordinar-se amb el director del CAMCAT en cas que aquest estigui activat. 

Quan el primer avís prové del CECAT 

 Si CECAT ha avisat al CRA de l’activació del CAMCAT en ALERTA a la zona on es troba el municipi, l’alcalde: 

1.  Ha de fer una valoració inicial de la situació, amb el suport del coordinador municipal de l’emergència, en base a les 
dades disponibles en aquest moment. 

2.  Ha d’activar formalment el PAM en alerta. 

3.  Ha d’encarregar al CRA l’avís als membres del comitè municipal de l’emergència (membres del consell assessor i del 
gabinet d’informació).  

4. Ha de contactar o ordenar el contacte amb el Centre de Control de la Regió d’Emergències (telèfon………./112) / a 
CECAT (93 XXX XX XX) per tal de: 

 ampliar la informació: quin és el producte causant de la contaminació, quina és la quantitat i quina és la grandària i ubicació de la 
taca i si hi ha perill d’afectació a la població. 

 Informar de l’activació del PAM en ALERTA. 

 Preguntar quina és la ubicació del CCA mar i la forma de comunicació prevista. 

 Donar els telèfons de contacte de l’Ajuntament i del CECOPAL. 

5.  Ha d’ordenar al CRA l’avís als grups municipals actuants a mar, els quals hauran de treballar activament seguint les 
seves fitxes d’actuació. 

6.  Ha d’ordenar al CRA l’avís als grups municipals actuants a terra, per tal que estiguin informats de la situació. 

7.  Ha de preparar el CECOPAL i les dependències de la policia local per utilitzar-los com a centre d’operacions. Ha 
d’ampliar si és necessari i possible, les línies i els aparells de comunicació (telèfon, fax i ràdio). 

8.  Ha de dirigir-se al CECOPAL si ho creu convenient. 

9.  Ha d’avaluar els possibles riscos d’afectació a la població, tenint en compte la informació facilitada per CECAT i en cas 
que hi hagi perill, ha d’executar l’avís als elements vulnerables municipals. 

10. Ha de mantenir-se en contacte amb el director del CAMCAT, a través del CECAT, i col·laborar a que els mitjans i 
recursos municipals s’incorporin al CAMCAT, amb l’objectiu que les actuacions siguin coordinades. 

11. Ha de donar ordre als representants municipals establerts en aquest PAM per tal que s’incorporin a l’estructura de 
gestió del CAMCAT. Concretament, s’hauran d’incorporar: 

 al consell assessor del CAMCAT i 

 als centres de coordinació operativa del CAMCAT.  

12. Ha de fer el seguiment de l’evolució de la situació. 

 Si CECAT ha avisat al CRA de l’activació del CAMCAT en EMERGÈNCIA 1 / EMERGÈNCIA 2 a la zona on es troba el 
municipi, l’alcalde: 

1.  Ha de fer una valoració inicial de la situació amb el suport del coordinador municipal de l’emergència i en base a les 
dades disponibles en aquest moment. 

2.  Activar formalment el PAM en EMERGÈNCIA 1 / EMERGÈNCIA 2. 

3.  Ha d’encarregar al CRA l’avís als membres del comitè municipal de l’emergència (membres del consell assessor i del 
gabinet d’informació). 

4.  Ha de contactar o ordenar el contacte amb el Centre de Control de la Regió d’Emergències (telèfon………./112) / a 
CECAT (93 XXX XX XX) per tal de: 

 ampliar la informació: quin és el producte causant de la contaminació, quina és la quantitat, quines són les zones de terra que 
afectades per la contaminació, quina és la grandària i ubicació de la taques que encara puguin quedar a mar i quina és la 
previsió d’evolució d’aquestes taques. També si hi ha perill que la contaminació arribi a terra i en quines zones i si hi ha perill 
d’afectació a la població. 

 Informar de l’activació del PAM en EMERGÈNCIA 1 / EMERGÈNCIA 2. 

 Preguntar quina és la ubicació del CCA mar i la forma de comunicació prevista. 

 Donar els telèfons de contacte de l’Ajuntament i del CECOPAL 

5.  Ha d’ordenar al CRA l’avís als grups municipals actuants a mar i a terra, perquè tots hauran de treballar activament 
seguint les seves fitxes d’actuació. 

6.  Ha de preparar el CECOPAL i les dependències de la policia local per utilitzar-los com a centre d’operacions. Ha 
d’ampliar si és necessari i possible, les línies i els aparells de comunicació (telèfon, fax i ràdio). 

7.  Ha de dirigir-se al CECOPAL. 

8.  Ha d’avaluar els possibles riscos per a la població, tenint en compte la informació facilitada per CECAT. 

9.  Ha de preveure amb el cap del grup d’intervenció terra del CAMCAT els possibles confinaments, evacuacions i posterior 
acollida dels elements vulnerables. 
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10. Ha de verificar la realització de les tasques encomanades al municipi, especialment: 
 avisos a la població, especialment als elements vulnerables (activació dels PAU si és necessari). 

 tasques d’evacuació i acollida, en cas que siguin necessàries degut a les característiques del producte contaminant. 

 organització de la logística municipal. 

 suport a la intervenció. 

11. Ha de fer el seguiment de l’evolució de la situació des del CECOPAL, mantenint contacte amb el director del CAMCAT, 
a través de CECAT,  i amb el CCA terra i el CCA mar. 

12. Ha de donar ordre als representants municipals establerts en aquest PAM per tal que s’incorporin a l’estructura de 
gestió del CAMCAT. Concretament, s’hauran d’incorporar: 

 al consell assessor del CAMCAT, 

 als centres de coordinació operativa del CAMCAT. 

13. Ha de col·laborar a que els mitjans i recursos municipals s’incorporin al CAMCAT.  

14. Ha de recollir informació i transmetre les dades significatives al Gabinet d’Informació del CAMCAT. Conjuntament amb 
aquest Gabinet d’Informació, ha d’atendre la premsa que es desplaci a cobrir l'emergència, donant-los, si cal, la informació 
a nivell municipal. Les dades de caràcter global, les ha de donar sempre el Gabinet d'Informació del Director del CAMCAT. 

Quan el primer avís prové de fonts municipals (CRA) 

1.  Ha de fer una valoració inicial de la situació (en base a les dades facilitades pel CRA i si cal amb la col·laboració del 
coordinador municipal de l’emergència) i decidir, en base a l’abast de la zona afectada i en base als criteris contemplats 
al PAM, si cal un avís de pre - alerta del PAM, o una activació en ALERTA, o  una activació en EMERGÈNCIA 1 / 
EMERGÈNCIA 2.  

2.  Informar al CRA de la decisió, per tal que el CRA posi en marxa les accions fixades a la seva fitxa d’actuació, en funció 
de la fase del PAM. 

 Avís de pre - alerta del PAM: 

3.  Assegurar-se que el CRA ha fet els avisos i la informació que corresponen a la fase de pre – alerta, segons la seva fitxa 

d’actuació (avisos al Centre de Control de la Regió d’Emergències (telèfon………./112) / a CECAT (93 XXX XX XX) i als 

actuants a terra; informació als membres del consell assessor municipal, al gabinet de premsa municipal i als grups actuants 
a mar).   

4.  Fer el seguiment de l’evolució de la situació. 

 Activació en ALERTA del PAM: 

3. Assegurar-se que el CRA ha fet els avisos i la informació que corresponen a la fase d’alerta, segons la seva fitxa d’actuació 

(avisos al Centre de Control de la Regió d’Emergències (telèfon………./112) / a CECAT (93 XXX XX XX) i als actuants a 

mar; convocatòria als membres del consell assessor municipal i al gabinet de premsa municipal al CECOPAL; informació als 
actuants a terra). 

4. Constituir el CECOPAL i dirigir-se a ell. 

5. Constituir el CCA allà on sigui necessari. 

6. Recollir a través de la policia local tota la informació que sigui possible sobre: quin pot ser el producte causant de la 
contaminació, quina és la grandària i ubicació de la taca i si pot haver afectació sobre la població. 

7. En cas que el producte causant de la contaminació pugui afectar la població, tenint en compte el perill del producte i la direcció 
del vent, executar l’avís als elements vulnerables municipals i activar els corresponents plans d’autoprotecció. 

8. Fer el seguiment de l’evolució de la situació. 

 Activació en EMERGÈNCIA 1 / EMERGÈNCIA 2 del PAM: 

3. Assegurar-se que el CRA ha fet els avisos i la informació que corresponen a la fase d’emergència 1 / emergència 2, segons la 

seva fitxa d’actuació (avisos al Centre de Control de la Regió d’Emergències (telèfon………./112) /  a CECAT (93 XXX XX 
XX), als actuants a mar i a terra; convocatòria als membres del consell assessor municipal i al gabinet de premsa municipal al 

CECOPAL). 

4. Constituir el CECOPAL i dirigir-se a ell. 

5. Constituir el CCA allà on sigui necessari. 

6. Recollir a través de la policia local tota la informació que sigui possible sobre: quin és el producte causant de la contaminació, 
quines són les zones de terra afectades i si continua arribant contaminant des de mar.  

7. En cas que el producte causant de la contaminació pugui afectar la població, tenint en compte el perill del producte i la direcció 
del vent, executar l’avís als elements vulnerables municipals i activar els corresponents plans d’autoprotecció. 

8.  Fer el seguiment de l’evolució de la situació. 

 
MITJANS I RECURSOS 

 Els propis de l’Ajuntament. 

 Serveis, empreses i persones del municipi. 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE 
* CECOPAL 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
* Cartografia general i cartografia específica. 
* Models de comunicats: d’activació, de desactivació, d’evacuació i de confinament. 
* Criteris d’activació del Pla Camcat i del  Pla de protecció civil municipal per episodis de contaminació marina. 
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FITXA D'ACTUACIÓ 

3 COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER EPISODIS DE CONTAMINACIÓ ACCIDENTAL  
DE LES AIGÜES MARINES 

PRINCIPALS FUNCIONS  GENERALS 

 Valorar la gravetat de la situació i assessorar l’alcalde. 

 Coordinar els grups actuants municipals. 

 En cas que el CAMCAT estigui activat, coordinar els grups actuants municipals amb els grups 
del CAMCAT. 

Quan el primer avís prové del CECAT 

 Si CECAT ha avisat al CRA de l’activació del CAMCAT en ALERTA a la zona on es troba el municipi, el coordinador 
municipal de l’emergència: 

1.  Ha de posar-se en contacte amb l’alcalde. 

2.  Ha de fer una valoració inicial de la situació en base a les dades disponibles i assessorar l’alcalde. 

3.  Ha de coordinar les actuacions dels grups municipals actuants a mar amb el CCA mar i dels grups municipals actuants 
a terra amb el CCA terra, si s’escau. 

4.  Ha de coordinar la integració dels recursos materials municipals adscrits als grups actuants a mar del CAMCAT. 

5.  Ha de dirigir-se al CECOPAL i fer el seguiment de l’evolució de la situació. 

 Si CECAT ha avisat al CRA de l’activació del CAMCAT en EMERGÈNCIA 1 / EMERGÈNCIA 2 a la zona on es troba el 
municipi, el coordinador municipal de l’emergència: 

1.  Ha de posar-se en contacte amb l’alcalde. 

2.  Ha de fer una valoració inicial de la situació en base a les dades disponibles i assessorar l’alcalde. 

3.  Ha de coordinar les actuacions dels grups actuants a mar del municipi amb el CCA mar i també les actuacions dels 
grups municipals actuants a terra amb el CCA terra. 

4.  Ha de coordinar la integració dels recursos materials municipals adscrits als grups actuants a mar i a terra del 
CAMCAT. 

5.  Ha de dirigir-se al CECOPAL i fer el seguiment de l’evolució de la situació. 

Quan el primer avís prové de fonts municipals (CRA) 

1. Ha de fer una valoració inicial de la situació (en base a les dades facilitades pel CRA) i proposar a l’alcalde, en base a 
l’abast de la zona afectada i en base als criteris contemplats al PAM, si cal un avís de pre - alerta del PAM, o una 
activació en ALERTA, o  una activació en EMERGÈNCIA 1 / EMERGÈNCIA 2.  

2.  Posar-se en contacte amb l’alcalde, comunicar-li la seva proposta i assessorar-lo. 

 Avís de pre - alerta del PAM: 

3. Ha de coordinar les actuacions dels grups municipals actuants a terra. 

4. Ha de fer el seguiment de l’evolució de la situació. 

 Activació en ALERTA del PAM: 

3. Ha de coordinar les actuacions dels grups municipals actuants a terra i dels grups municipals actuants a mar. 

4. Ha de fer el seguiment de l’evolució de la situació. 

 Activació en EMERGÈNCIA del PAM: 

3. Ha de coordinar les actuacions dels grups municipals actuants a terra i dels grups municipals actuants a mar. 

4. Ha de fer el seguiment de l’evolució de la situació. 

 
MITJANS I RECURSOS 
 

 Comunicacions 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
 
* Si ho veu convenient, al ctra. 
* En cas que s’activi el Pla, al CECOPAL. 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 

 Llistats telefònics. 

 Cartografia general i cartografia específica. 

 Models de comunicats. 

 Criteris d’activació del Pla Camcat i del  Pla de protecció civil municipal per epsiodis de contaminació marina. 
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FITXA D'ACTUACIÓ 

4 
CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA 

POBLACIÓ 
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER EPISODIS DE CONTAMINACIÓ ACCIDENTAL  

DE LES AIGÜES MARINES 

 
FUNCIONS / ACCIONS 
 
1. Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-

s'hi. 
2. Ha de constituir, si cal, el Grup d'Ordre. 
 
ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’ORDRE 
 
3. Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als nuclis aïllats. Ha de considerar si cal el confinament / l’evacuació. Vegeu el 

directori telefònic a l’annex i el quadre d’elements vulnerables del punt  2. 
4. Ha de recollir, contrastar i facilitar a l'alcalde tota la informació que Generi l'emergència. 
5. Ha d’encarregar als membres del grup: 

* El control d'accessos a les vies que permeten accedir als llocs d’intervenció, per impedir l’accés de persones no 
autoritzades, en bé de la seva seguretat. 

* Senyalització de les vies d'accés, per tal d’afavorir l’arribada dels grups actuants. 
 
En cas d’evacuació: 
 
6. Ha de determinar conjuntament amb l'alcalde i el cap de Bombers la zona a evacuar. 
7. Ha de consultar el punt 5.1.4 sobre la quantitat i el tipus de població, les necessitats de mitjans... 
8. Ha de demanar a l'alcalde, si es considera necessari, la sol·licitud de reforços al cap del Grup d'Ordre del Pla Camcat 
9. Ha de determinar conjuntament amb l'alcalde i el responsable del Grup local logístic, el centre d’acollida corresponent. 

(Consulteu el capítol 5.1.4.) 
10. Ha d’executar l’evacuació. 
11. Ha d’establir el missatge i determinar les rutes d'avís i evacuació. (Consulteu el capítol 5.1.4 i l’annex 1.) 
12. Ha de mobilitzar, en cas necessari, els mitjans de transport necessaris per a l'evacuació. 
13. Ha de preveure juntament amb el cap del Grup d'Ordre del Pla Camcat, la vigilància de les zones evacuades. 
 
ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’AVÍS A LA POBLACIÓ 
 
14. Ha de determinar conjuntament amb l'alcalde, d'acord amb el director del Pla, la necessitat d'efectuar algun tipus d'avís. 
15. Ha de comprovar l’operativitat dels mitjans d'avís i informació. Si fos necessària la col·laboració del Grup d'Ordre del Pla  

Camcat, cal demanar-la a l'alcalde, perquè al seu torn la demani al director d’aquest Pla. 
16. Ha de consultar la informació sobre consells d’autoprotecció (vegeu l’annex). 
17. Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als nuclis aïllats. 
18. Ha de determinar conjuntament amb l'alcalde la necessitat d’informar el conjunt de la població. 
19. Ha d’establir el sistema d’atendre els veïns que s’adrecin a l'Ajuntament cercant informació, bé desplaçant-s’hi, bé per telèfon. 
 
MITJANS I RECURSOS 
 

 Cap del grup: comunicacions externes i internes, tant amb la pròpia Policia Local com amb els Mossos d’Esquadra, i fitxa 
d’actuació. 

 Grup: recursos habituals per al control d’accessos, megafonia dels vehicles, megafonia de mà i megafonia pròpia del recinte. 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
 
CECOPAL 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
* Directori telefònic 
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FITXA D'ACTUACIÓ 

5 
CAP DEL GRUP LOCAL 
LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER EPISODIS DE CONTAMINACIÓ ACCIDENTAL  
DE LES AIGÜES MARINES 

 
FUNCIONS / ACCIONS 
 
1. Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'Alcalde constitueix el CECOPAL, desplaçar-s’hi. 
2. Ha d’activar directament o a través del CRA el Grup Local Logístic. 
 
ACCIONS PER A LES FUNCIONS LOGÍSTIQUES 
 
(Tant les necessàries per a la població com les que pugui sol·licitar el CCA per mitjà de l'alcalde.)  
3. Ha de quantificar, preveure i tenir localitzats els mitjans extraordinaris disponibles en el municipi (vegeu l’annex de directori 

telefònic). 
4. Ha de contactar amb el Grup Logístic del Pla Camcat per gestionar de mutu acord la demanda dels recursos necessaris, 

públics o privats, que es puguin obtenir al terme municipal i que figuren en l'annex de directori telefònic. 
5. Ha de controlar l’ús dels recursos gestionats i el seu estat. 
La demanda de recursos aliens al municipi s’ha de fer sempre des del CECAT (93 XXX XX XX). 
 
ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’ACOLLIDA 
 
6. En cas d’evacuació, ha de determinar conjuntament amb l'alcalde, i el responsable del Grup Local d'Ordre, en funció de l’àrea a 

evacuar, el centre o els centres d’acollida . 
7. Ha d’activar el/s centre/s d’acollida i el/s seu/s responsable/s (consulteu el capítol 7.1.4). 
8. Ha de desplaçar al/s centre/s d’acollida l’equip d’acollida. 
9. Ha de preveure, juntament amb el Grup Logístic del Pla Camcat l'avituallament de centre d'acollida.  
10. Ha de designar un responsable del/s centre/s d’acollida, que tindrà les següents funcions: 

* Portar el control nominal de les persones evacuades i/o acollides. 
* Transmetre les necessitats que puguin presentar-se. 
* Rebre i distribuir l’avituallament. 

11. Ha de rebre els voluntaris ocasionals que es presentin. Ha d’anotar el seus noms en una llista. Si són necessaris, cal agrupar-
los i integrar-los, segons la seva capacitat, en els grups locals actuants més adients. Si no són necessaris, cal comunicar-los 
que l'Ajuntament ja s’hi posarà en contacte quan necessiti la seva ajuda. 

12. Si es necessiten voluntaris i no n’hi ha prous, d’acord amb l'alcalde, ha de demanar la participació de veïns del municipi. 
13. Ha d’establir, juntament amb el Grup Logístic del Pla Camcat el reforç de comunicacions del centre d'acollida. 
14. Ha de mantenir contacte amb el CAP i organitzar, juntament amb el Grup Sanitari del Pla, possibles atencions en el/s centre/s 

d'acollida. 
 
MITJANS I RECURSOS 
 

 Cap del grup: comunicacions i fitxa d’actuació amb directori telefònic. 

 Grup: recursos habituals de les Àrees afectades i recursos extraordinaris mobilitzables. 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  

 CECOPAL 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
* Directori telefònic 
* Catàleg de mitjans i recursos 
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FITXA D'ACTUACIÓ 

6 
CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI 

Responsable: SEM 
ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER EPISODIS DE CONTAMINACIÓ ACCIDENTAL  

DE LES AIGÜES MARINES 

 
FUNCIONS / ACCIONS  
 
1. Una vegada declarada l’activació del Pla de protecció civil municipal, el responsable del Grup ha de destinar assistència 

sanitària al lloc de l’accident des d’on s’assistirà i ha de decidir el trasllat de les possibles víctimes, a l’hospital més proper o 
al més indicat. 

2. Ha de decidir la ubicació de les ambulàncies necessàries, d’acord amb el comandament de bombers. 
3. Ha d’organitzar, conjuntament amb el cap del Grup Local Logístic, l’assistència sanitària de les persones evacuades 

(malalts) als llocs d’acollida del municipi.  
4. Si cal la presència de l’Helicòpter de Bombers. 
5. Comunicar als altres grups el destí dels ferits o morts. 
 
MITJANS I RECURSOS 
 

 Comunicacions 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
 

 CECOPAL 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
* Directori telefònic 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

7 CAP DEL GABINET D’INFORMACIÓ 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER EPISODIS DE CONTAMINACIÓ ACCIDENTAL  
DE LES AIGÜES MARINES 

1. Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'Alcalde constitueix el CECOPAL, desplaçar-
s’hi. 

2. Ha d’activar directament o a través del CRA el Gabinet d’ Informació. 
 
FUNCIONS / ACCIONS  
 

3. Centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep el Comitè d’Emergència, sobre l’emergència i facilitar-la a la 
població, als grups actuants o d’altres administracions a través dels mitjans de comunicació. S’inclou aquí tant la 
informació destinada a adoptar mesures de protecció (difusió de les ordres i recomanacions del Director del Pla) com la 
informació general sobre el succés. 

 
Alerta  
 

4. Difondre en nom del Director la declaració d’ALERTA del Pla. 
5. Difondre els consells d’autoprotecció a la població adequats a la situació (vegeu annexos específics). 
6. Recollir i difondre la informació sobre la situació de risc o emergència, en coordinació amb altres gabinets de 

l’Administració implicats (Oficina de Premsa d’Emergències o Oficina del Portaveu de Mossos). 
7. Difondre en nom del Director la desactivació del Pla. 
8. Fins i tot passada l’emergència, atendre els mitjans de comunicació social, donar-los la informació necessària, orientar-

los en la recerca d’informació i corregir les informacions errònies. 
 
Emergència 
 

4. Difondre en nom del Director l’activació en EMERGÈNCIA del Pla. 
5. Preparar i difondre els missatges d’informació a la població (vegeu annexos específics):  

 Sobre el risc i sobre les mesures d’autoprotecció. 

 Sobre les mesures que s’estan prenent per resoldre la situació i per mantenir els subministraments essencials. 
6. Recollir i difondre la informació sobre la situació de risc o emergència, en coordinació amb altres gabinets de 

l’Administració implicats (Oficina de Premsa d’Emergències o Oficina del Portaveu de Mossos). 
7. Control del llistat de persones evacuades i/o confinades i lloc on estan ubicades, a través del Grup Local Logístic i 

d’Acollida. 
8. Si cal, establir un punt d’informació a la població i als mitjans de comunicació, amb informació sobre la ubicació dels 

afectats i amb informació contrastada i autoritzada sobre el sinistre i els mitjans que s’han disposat per resoldre’l.  
9. Difondre en nom del Director la desactivació del Pla. 
10. Fins i tot passada l’emergència, atendre els mitjans de comunicació social, donar-los la informació necessària, orientar-

los en la recerca d’informació i corregir les informacions errònies. Preferentment, concentrar-los a la sala d’actes de 
l’edifici de la Policia Local o a l’Ajuntament. 

 
MITJANS I RECURSOS 
 

 Comunicacions i fitxa d’actuació 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
 
* CECOPAL 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
* Fitxes dels mitjans de comunicació. 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

8 ASSESSOR 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER EPISODIS DE CONTAMINACIÓ ACCIDENTAL  
DE LES AIGÜES MARINES 

 
FUNCIONS / ACCIONS 
 
1. Tan aviat com sigui avisat, posar-se a disposició de l’Alcalde i el Coordinador Municipal de l’Emergència, per tot allò que 

s’escaigui, d’acord amb les seves competències i els seus interlocutors habituals. 
 
Alerta  
 
2. Restar disponible i fer el seguiment a títol informatiu 
 
Emergència  
 
2. SI s’escau, dirigir-se al CECOPAL 
3. Recollir la informació relativa a l’emergència a través dels seus interlocutors habituals 
4. Col·laborar dintre les seves possibilitats i competències en la resolució de l’emergència 
5. Tot allò que li correspongui d’acord amb l’Alcalde i el Coordinador de l’Emergència  
 
 
MITJANS I RECURSOS 
 

 Comunicacions 
 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
 
* CECOPAL 
 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
* Directori telefònic 
* Catàleg de Mitjans i recursos 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

9 
REPRESENTANT MUNICIPAL AL CAMCAT 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER EPISODIS DE CONTAMINACIÓ ACCIDENTAL  
DE LES AIGÜES MARINES 

FUNCIONS / ACCIONS (en situació d’alerta i en situació d’emergència, per cada nivell, si s’escau) 

1. En rebre l’avís de la situació de risc o d’emergència, ha de prendre nota de la informació que li subministrin i posar-se a 

disposició de l’alcalde. 

2. Si l'alcalde constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-se al CECAT (prèviament a de posar-se en contacte amb el CECAT per 

determinar la necessitat que s’hi desplaci, identificant-se com a representant de Vilanova i la Geltrú  a l’CAMCAT). 

3. Un cop allà, ha de posar-se a disposició del Director del CAMCAT, i integrar-se al Consell Assessor, per tal de fer d’enllaç amb 

el CECOPAL i l’alcalde. 

4. Ha de mantenir-se permanentment informat de la situació al municipi i, al mateix temps, informar el CECOPAL de les decisions 

del Consell Assessor del CAMCAT. 

 

MITJANS I RECURSOS 

- Comunicacions. 

 

LLOC ON DIRIGIR-SE  

- Sala de crisi del CECAT, Passeig de Sant Joan 43, Barcelona 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

- Directori telefònic i cartografia de detall del municipi. 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

10 

CAP DEL GRUP LOCAL DE CONTROL AMBIENTAL 
A TERRA 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER EPISODIS DE CONTAMINACIÓ ACCIDENTAL  
DE LES AIGÜES MARINES 

FUNCIONS / ACCIONS  
 

 Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup Especial del Risc del Pla Camcat: 
 Fer el seguiment dels rius en les zones on es declara l’alerta o l’emergència. 
 Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA. 
 Assessorar el director del Pla Camcat per al desenvolupament de les seves competències. 

 Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real. 
 
* Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-

s'hi. 
* Ha de constituir, si cal, el Grup. 
 
Alerta  
 

 Ha de contactar amb el CECAT  per sol·licitar informació sobre prediccions meteorològiques. 

 Informar a l’Alcalde sobre l’estat de la climatologia. 

 Comprovar l’evolució de la direcció dels vents. 
 
Emergència  
 

 Ha de contactar amb el CECAT  per sol·licitar  informació sobre prediccions meteorològiques. 

 Fer seguiment de l’evolució dels vents informant l’Alcalde. 

 Crear retens de control i vigilància en els punts negres i llocs més conflictius, col·laborant amb el Grup Local d’Ordre i Grup 
d’Ordre del Pla per evitar el trànsit de persones i vehicles per aquestes zones. 

 Col·laborar amb els membres del Grup de Control Ambiental del Pla Camcat. 
 
MITJANS I RECURSOS 

 Connexió a internet per consultar les dades de les estacions meteorològiques pròximes i possibles punts d’aforament. 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
* CECOPAL 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
* Fitxes sobre el personal. 
* Fitxes sobre materials i maquinària. 
* Fitxes sobre els serveis i equipaments. 
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FITXA D'ACTUACIÓ 

11 CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC A MAR 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER EPISODIS DE CONTAMINACIÓ ACCIDENTAL  
DE LES AIGÜES MARINES 

 

 Ha de contactar amb l'alcalde i/o amb el coordinador municipal de l’emergència. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si 
l'Alcalde constitueix el CECOPAL, desplaçar-s'hi. 

 Ha d’activar directament o a través del CRA el Grup Local Logístic mar. 

 Ha de garantir les comunicacions entre els centres operatius a mar (CECAT i CCA mar) i amb els grups operatius que estiguin 
treballant per gestionar l’emergència. També sistemes alternatius de comunicació allà on sigui necessari. 

 Subministrar material a tots els grups actuants a mar, especialment subministrar material al grup d’intervenció mar (barreres, 
dispersants, bombes per l’absorció de contaminant, contenidors o altres dispositius útils per emmagatzemar el residu en els 
vaixells…). 

 Condicionar equipaments i facilitar queviures per al personal actuant.  

 Ha de quantificar, preveure i tenir localitzats els mitjans extraordinaris disponibles en el municipi (vegeu l’annex de directori 
telefònic). 

 Ha de contactar amb el Grup Logístic mar del Pla CAMCAT, per  gestionar de mutu acord la demanda dels recursos necessaris, 
públics o privats, que es puguin obtenir al terme municipal i que figuren en l'annex de directori telefònic. 

 Ha de controlar l'ús dels recursos gestionats i el seu estat. 

La demanda de recursos aliens al municipi s’ha de fer sempre des del CECAT (telèfon: 93 XXX XX XX) / Centre d’Emergències de 
la Regió (telèfon:…..) 

 

 

 
MITJANS I RECURSOS 

 Connexió a internet per consultar les dades de les estacions meteorològiques pròximes i possibles punts d’aforament. 
 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
CECOPAL 
 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
* Fitxes sobre el personal. 
* Fitxes sobre materials i maquinària. 
* Fitxes sobre els serveis i equipaments. 
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ANNEXOS ESPECÍFICS 
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ANNEX I. MODELS DE DECLARACIÓ D’ACTIVACIÓ I ALTRES 

COMUNICATS I DISPOSICIONS 
 
1.  MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ 

CIVIL MUNICIPAL EN ALERTA/EMERGÈNCIA 
 

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN 
ALERTA/EMERGÈNCIA 
 
XXX XXXXXXX, alcalde de Vilanova i la Geltrú , pels poders que tinc, 
 
DECLARO: 

L’ALERTA en el municipi, a causa de contaminació accidental de les aigües marines.................. 

O 

ACTIVAT el Pla de protecció civil  municipal, a causa de contaminació accidental de les aigües 
marines 
CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències. 

 
Les mesures previstes són: 

  

  

  

  

  
 
XXX XXXXX 
Alcalde 
 
Vilanova i la Geltrú,       de/d’ de 200 
 

 
 
 

NOTIFICACIÓ  DE DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 
 
XXX XXXXXXX, alcalde de Vilanova i la Geltrú, pels poders que tinc, ja que ha desaparegut tot el 
risc. 
 
DECLARO: 

DISSOLT el Comitè d'Emergències. 
DESACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de contaminació accidental de les aigües 
marines, i la tornada a la normalitat. 

 
 
 
 
XXX XXXXX 
Alcalde 
 
Vilanova i la Geltrú,       de/d’ de 200 
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2. MODEL DE BAN AMB UNA ORDRE D’EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT 
 
 
 

BAN 
ORDRE D’EVACUACIÓ 
 
L’Ajuntament comunica que s’ha d’evacuar la zona compresa:......(especifiqueu el nom dels 
carrers / les zones).................... Seguiu les instruccions següents: 

· Aneu amb els vostres vehicles a.......................................... (especifiqueu el trajecte o la 
ruta a seguir, si cal).............................. 
· Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a......(especifiqueu 
l’adreça).......................... 
· Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en preneu; 
diners...). Si aneu carregats, l’evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com cal. 

 

 
 
 

BAN 
ORDRE DE CONFINAMENT 
 
L’Ajuntament comunica que la població, barriada ……………………, ha de quedar-se confinada 
o tancada a casa seva. Seguiu les instruccions següents: 

· Tanqueu-vos a casa vostra; si sou al carrer, tanqueu-vos a l’edifici més pròxim. 
· Tanqueu les portes i les finestres.  
· Pareu els sistemes de ventilació i climatització. 
· Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació. 
· No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres. 
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3. MODEL DE COMUNICAT D’AVÍS D’EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT 
 
 

COMUNICAT D’EVACUACIÓ 

 

ATENCIÓ, ATENCIÓ: L’Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona. Seguiu les  
instruccions següents: 
 
- Aneu, amb els vostres vehicles, a ......................................................................... 
- Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a .................................... , on us recollirem. 
- Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes. 
 
A ............................................., podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem 
informats.  

 
 

COMUNICAT DE CONFINAMENT 
 
 
ATENCIÓ, ATENCIÓ: L’Ajuntament comunica a la població, barriada………………..que ha 
de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les  instruccions següents: 

· Tanqueu-vos a casa vostra, si sou al carrer a l’edifici més pròxim 
· Tanqueu les portes i les finestres  
· Pareu el sistemes de ventilació i climatització 
· Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació 
· No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres. 
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ANNEX II. RECOMANACIONS D’ACTUACIÓ EN FUNCIÓ DEL PERILL I DE 

LA VULNERABILITAT 
 

ACTUACIONS QUAN LA CONTAMINACIÓ ARRIBA AL LITORAL… 

 Posar en marxa els procediments que siguin necessaris per controlar la contaminació a mar i 
evitar que arribi a terra o com a mínim, per garantir que la quantitat que arribi sigui mínima. (A 
l’annex 14 del CAMCAT trobareu una descripció dels principals procediments operatius: 
observacions aèries, observacions terrestres, ús de les barreres, combustió del petroli in situ, 
utilització dels skimmers, ús de dispersants, neteja de costes, absorbents, ús de la 
bioremediació, gestió dels residus, gestió del personal i descripció de les instruccions de neteja 
d’aus contaminades). 

 Un dels procediments operatius més coneguts és la disposició de barreres. En cas que la 
contaminació pugui arribar a terra i afectar a una part extensa del terme municipal, el director 
del PAM haurà de considerar els elements vulnerables del municipi i les zones prioritàries a 
protegir. Haurà de controlar que la disposició de barreres sigui tal que les taques de 
contaminant siguin dirigides i concentrades a llocs que siguin fàcils de recollir, com per exemple 
en un extrem d’una badia o platja de sorra fina.   

 Per disposar les barreres de contenció en indrets d’agitació i de corrents importants caldrà tenir 
en compte la hidrodinàmica. Així, es podrà decidir de forma més fiable la posició i orientació 
d’aquestes barreres, permetent, per exemple, el trànsit d’embarcacions i impedint alhora 
l’entrada de les taques. 

 Prendre les mesures oportunes per informar a la població.  

 En cas necessari, restringir temporalment els usos del litoral (prohibició del bany, aturada de 
les activitats pesqueres i de marisqueig, etc.).  

 

 

ACTUACIONS QUAN LA CONTAMINACIÓ ARRIBA A TERRA… 

 Informar regularment la població de les zones afectades sobre l’evolució del vessament i sobre 
les operacions de neteja. 

 Senyalitzar les zones afectades amb banderes vermelles i prohibir el bany. 

 Recomanar a la població que no s’acosti a la platja, al menys fins que no s’hagi fet l’avaluació 
del perill associat a la contaminació. 

 Procedir a les tasques de neteja i recuperació de les zones afectades. Aquestes tasques 
dependran del tipus d’hàbitat afectat i del tipus de contaminant. Consultar a l’annex 14 del 
CAMCAT, les fitxes d’actuació en funció del tipus d’hàbitat (penya-segat rocós exposat, costa 
rocosa arrecerada, platja de sorra, platja de grava, aiguamolls, estructures artificials, praderies 
de fanerògames, fons dur, fons tou, aigües obertes, badies i estuaris).  

 En general, la costa contaminada únicament es netejarà si les tasques de neteja no provoquen 
un impacte encara pitjor. Es procurarà limitar la invasió de zones fràgils amb maquinària 
pesada, accedint a les zones per netejar des del mar quan l’accés des de terra impliqui grans 
actuacions. 

Tot seguit, algunes generalitats sobre les tasques de neteja de platges: 

 La neteja de platges es realitzarà amb la major brevetat possible, per impedir la penetració de 
contaminant en el sediment, procurant utilitzar els mètodes menys agressius possibles, i evitant 
retirar sorra en excés que pugui generar erosions en el perfil. 

 Haurà d’establir-se una planificació dels dipòsits temporals de residus, transport i gestió 
d’aquests, per evitar que l’acumulació de residus en les zones d’abocament retardi les 
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ACTUACIONS QUAN LA CONTAMINACIÓ ARRIBA A TERRA… 

operacions de recollida. En el cas que la zona de tractament definitiu estigui allunyada de la 
zona contaminada serà necessari programar els processos de pre-tractament de tots el residus 
recuperats, per tal de reduir la seva perillositat. 

 És molt important detectar la existència de fuites de contaminant en els dipòsit temporals, ja 
sigui per desbordament o drenatge, i en tal cas, programar la seva recollida més efectivament.  

 En totes les zones on es produeixi el trànsit de personal i vehicles, s’evitarà la transmissió de la 
contaminació a zones no afectades pel vessament, establint mitjans adients de contenció i 
zones de descontaminació, mitjançant la utilització d’absorbents i materials impermeables.  

 La coordinació entre els membres del grup d’intervenció terra és essencial. Per la neteja de la 
costa es recomana: 

Organitzar diferents camps de treball, en funció de l’extensió de l’àrea afectada, i dels mitjans 
humans i materials disponibles. Idealment, en cada camp de treball hauria d’haver, si és 
possible: un líder que segueixi les instruccions del Comitè d’Emergències i en base a 
aquestes, dicti les instruccions de treball que ha de seguir la part operativa; operaris que fan 
la recollida directa del residu acumulat a les zones afectades i mans blanques (tenen la 
funció de subministrar aigua als operaris i d’ajudar-los amb les incomoditats dels equips de 
protecció individual, en cas que aquests siguin necessaris). 

Formar al personal encarregat de les tasques de neteja (contractat o voluntaris) per tal que 
conegui les regles bàsiques d’actuació (minimització de l’impacte degut a la neteja, 
coordinació dels equips, etc.). 

 El grup logístic terra haurà d’habilitar zones de descans per als membres dels grups 
d’intervenció que actuen a les zones contaminades. 
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CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ 

 Recomanacions generals: 

Seguir les recomanacions preventives i les restriccions acordades pel Comitè d’Emergències, d’acord 
amb el principi de precaució. Per exemple, en funció del tipus de contaminant és possible que la població 
hagi de seguir les recomanacions següents: 

No acostar-se lliurement a les zones afectades. 

No banyar-se a les zones afectades. 

No pescar i no recollir marisc. 

 En cas que el responsable municipal de l’emergència, a través dels sistemes d’avís establerts al PAM, informi 
que el producte causant de la contaminació pot formar vapors tòxics :  

A) Si ets a casa o dins d’un edifici:  

Confina-t’hi, si és possible a les habitacions més interiors. 

Tanca les portes i les finestres. 

Para els sistemes de climatització i ventilació. 

Segueix les instruccions de les autoritats. 

Escolta la ràdio (Dial ………………) per saber l’evolució de l’emergència i les accions a seguir. 

No fumis, no encenguis foc. 

No utilitzis el telèfon, deixa les línies lliures per als equips de socors. 

No vagis a buscar els nens a l’escola, els professors en tindran cura. 

 

B) Si ets a l’exterior, tingues en compte que:  

Un vehicle no és un lloc segur: confina’t al primer edifici que trobis a prop. 

Si vas a peu, refugia’t al primer edifici que trobis. 

 En cas que el responsable municipal de l’emergència, a través dels sistemes d’avís establerts al PAM, informi 
que el producte causant de la contaminació pot formar vapors explosius :  

A) Si ets a casa o en un edifici:  

Allunya’t de les finestres i confina’t a la part oposada al lloc on s’espera l’explosió. 

Protegeix els vidres fent-hi una creu amb cinta aïllant. 

Baixa les persianes i corre les cortines. 

Utilitza les taules, les cadires i els mobles com a barrera. 

 
B) Si ets a l’aire lliure:  

Protegeix-te darrere de talussos naturals. 
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CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ PER ALS ACTUANTS  

 Recomanacions generals: 

Utilitzar l’equipament de protecció individual adient segons el tipus de contaminant: roba de protecció, 
guants, mascareta, bata o granota, quan s’hagi de treballar amb agents químics. 

Respectar les normes d’higiene generals: no fumar, no menjar, no beure ni prendre begudes alcohòliques 
mentre es realitzen les tasques de neteja. 

Rentar-se acuradament les mans abans i després de la manipulació de qualsevol agent químic. 

Informar-se abans de començar a realitzar les tasques de neteja, de les actuacions a fer en cas 
d’exposició aguda accidental. 

En cas de malestar o d’aparició d’alteracions a la pell cal anar immediatament a un centre mèdic. 

Estar atent a la direcció i la força del vent. 

EVITAR ARRISCAR-SE INÚTILMENT ! 

 En cas que el producte causant de la contaminació sigui un derivat pesant del petroli (a més de les 
recomanacions generals anteriors): 

Per a la neteja de la pell no s’han d’utilitzar dissolvents, benzina o d’altres productes abrasius. Per eliminar 
el fuel de la pell en primer lloc caldrà treure’n el màxim possible amb paper absorbent i dissoldre els 
residus restants amb productes greixosos (olis, vaselina o productes similars) A  continuació cal netejar la 
pell amb aigua i sabó. 

En el cas de que afecti als ulls, es netejaran amb molta aigua durant més de 10 minuts. 
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ANNEX III. PLANS D'AUTOPROTECCIÓ ASSOCIATS  
 
Els plans d’Autoprotecció corresponents elaborats durant el procés d’implantació d’aquest manual són: 
 

 PAU Port Vilanova i La Geltrú. Homologat el 30/03/2000 

 Pla d'Autoprotecció Piscina Municipal elaborat el 17/06/2002 

 Pla d'Autoprotecció Sala Polivalent Escola Municipal de Música Mestre Montserrat elaborat el 
13/11/2002 

 Pla d'Autoprotecció Escola Muncipal d'Art i Disseny elaborat el 24/10/2003 

 Pla d'Autoprotecció Escola Municipal de Música Mestre Montserrat elaborat el 03/03/2004 

 Pla d'Autoprotecció Llar d'Infants La Baldufa elaborat el 31/03/2004 

 Pla d'Autoprotecció Edifici Ajuntament elaborat el 15/06/2004 

 PAU Club Nàutic Vilanova. Homologat el 23/11/2004 

 Pla d'Autoprotecció Biblioteca Joan Oliva elaborat el 13/07/2004 

 Pla d'Autoprotecció Biblioteca Armand Cardona Torrandell elaborat el 31/01/2005 

 Pla d'Autoprotecció Casa Marquès de Castrofuerte elaborat el 06/06/2005 

 Pla d'Autoprotecció Centre Cívic de Sant Joan elaborat el 28/06/2005 

 Pla d'Autoprotecció Biblioteca-Museu Víctor Balaguer elaborat el 03/08/2005 

 Pla d'Autoprotecció Museu Romàntic Can Papiol elaborat el 17/10/2005 

 Pla d'Autoprotecció Casa Olivella elaborat el 25/10/2006 

 Pla d'Autoprotecció (II) Sala Polivalent Escola Mpal. de Música Mestre Montserrat elaborat el 
28/11/2006 

 Pla d'Autoprotecció Oficina Municipal d'Informació i Turisme elaborat el 13/12/2006 

 Manual d'Autoprotecció Pavelló Poliesportiu del Garraf elaborat el 28/06/2007 

 Manual d'Autoprotecció Arxiu Històric Comarcal elaborat el 21/08/2007 

 Manual d'Autoprotecció Afers Socials, Salut i Sanitat (Pl. d'Enric Cristòfol Ricart) elaborat el 
21/08/2007 

 Manual d'Autoprotecció Afers Socials, Salut i Sanitat (C/ Marquesat de Marianao) elaborat 
21/08/2007 

 Manual d'Autoprotecció Manipulat de paper i material elaborat el 21/08/2007 

 Pla d’Autoprotecció de la Prefectura de la Policia Local, elaborat el 26/09/2008 
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ANNEX IV. CARTOGRAFIA ESPECÍFICA 
 
 

- Plànol 1. Camcat - Zones vulnerables al risc (Terme general) 
 

- Plànol 2. Camcat - Zones vulnerables al risc (Zoom) 
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ANNEX V. REGLAMENTACIÓ 
 
La reglamentació en matèria de contaminació marina accidental: 
 

-  Pla especial d’emergències per contaminació accidental de les aigües marines a Catalunya 
(CAMCAT) 

-  Emeses pel municipi: 
 

 
 
 
  
  



 

     Pla de protecció civil de Vilanova i la Geltrú 
     MANUAL D’ACTUACIÓ CAMCAT 

 

   

 

                                                                                                                                          86/91        

ANNEX VI. ESTACIONS TRANSFORMADORES 
 
Llista completa de les estacions transformadores existents en el municipi. 
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