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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. En data 28/01/2009 
Cubelles es dona de baixa de l’associació. 
 

- 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. 

 
- Pla Bàsic aprovat en data 2 de febrer de 2009 pel Ple i homologat en data 9 de 

juliol de 2009 per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
 

- Pla Actuació Municipal per inundacions aprovat el dia 2 de febrer de 2009 pel Ple i 
homologat en data 9 de juliol de 2009 per la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya. 

 
- Pla Actuació Municipal per a la contaminació de les aigües marines aprovat el dia 2 

de febrer de 2009 pel Ple i homologat en data 9 de juliol de 2009 per la Comissió 
de Protecció Civil de Catalunya. 

 
 

En l’àmbit territorial: 
 

- Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
 

- 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 (DOGC 2945 de 
04/08/1999) 

- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
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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). 

 Ban amb ordre de limitació i condició d’ús dels serveis públics i privats i consum de béns. 

 Decret d’alcaldia d’autorització genèrica. 

 Decret d’alcaldia d’autorització especial. 

 Decret d’alcaldia municipal de requisa. 

 Decret d’alcaldia de prestació de serveis extraordinaris. 
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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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Les cobertes del sòl de Vilanova queden distribuïdes de la manera següent: 
 

Cobertes del sòl % 
Bosc dens 11.55 

Bosc clar 0.04 

Matollars 27.18 

Prats 0.01 

Altres 0.01 

Improductiu natural 0.81 

Improductiu artificial 22.77 

Conreus 37.63 

 
Font: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals  
 
Quant a les espècies arbòries, podem dir que l’espècie més abundant de tota la comarca del 
Garraf és el Pinus halepensis, encara que hi ha altres arbres com el Pinus pinea o el Quercus ilex. 

 

1.1.3.1  PLATGES 

 
Les temporades de les platges venen establertes segons els horaris de salvament. Els horaris del 
2010-2011 són els que es mostren a continuació: 

 

Temporada Mesos Horaris Platges 

ESCOLAR 
De l’1 al 22 de juny 
de dilluns a 
divendres 

De les 10 hores a les 18 
hores 
(Els 2 monitors de 
10 hores a 13 
hores) 

Ribes Roges, Far de Sant 
Cristòfol, Adarró, Sant 
Gervasi i Ibersol. 

ALTA 
Del 16 de juliol al 
19 d’agost 

De les 10 hores a les 20 
hores 

Totes les platges de 
Vilanova i la Geltrú 
(Far de Sant 
Cristòfol, Ribes 
Roges, Adarró, Sant 
Gervasi, Ibersol i 
“llarga”). 

MITJA 
Del 23 de juny al 
15 de juliol, del 20 
al 31 d’agost 

De les 11 hores a les 19 
hores 

Far de Sant 
Cristòfol, Ribes 
Roges, Adarró, Sant 
Gervasi, Ibersol i 
“Llarga”. 

BAIXA 

De l’1 al 30 de 
setembre i tots els 
caps de setmana i 
festius de l’1 al 22 
de juny 

De les 11 hores a les 19 
hores 

Far de Sant 
Cristòfol, Ribes 
Roges, Adarró, 
Ibersol i Sant 
Gervasi 

PRE 
TEMPORADA 

Del 15 al 31 de 
maig de dilluns a 
divendres 

De 10 hores a 17 hores 

Far de Sant Cristòfol 
i Ribes Roges Del 15 al 31 de 

maig dissabtes, 
diumenges i festius 

De 11 hores a les 18 
hores 

POST TEMPORADA 
Caps de setmana i 
festius de l’1 al 15 
d’octubre 

De les 10 hores a les 15 
hores 

Platja del Far de 
Sant Cristòfol i Platja 
de Ribes Roges 

NIT DE SANT JOAN: 

Servei estàtic per 
atendre les 
incidències 
aquesta nit. 

Dos socorristes treballen 
de les 23 h. del dia 23 a 
les 7 h. del dia 24 

Far de Sant Cristòfol 
i Ribes Roges, 



 

     Pla de protecció civil de Vilanova i la Geltrú 
     MANUAL D’ACTUACIÓ PER A INCENDIS FORESTALS 

 

   
 
 

 

                                                                                                                                          11 / 77 

A continuació es detallen les platges existents a Vilanova i la Geltrú: 
 

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  

(del Far) 

Està situada en 
l'extrem oriental 
del municipi de 

Vilanova i la 
Geltrú 

Longitud:900 metres 
Amplada:150 metres 

Superfície:135.000 m2 

- Es de tipologia semi urbana 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 semi urbana, amb pendent 
suau i sorra fina 
- Accessible des de qualsevol punt de la ciutat    

a peu i amb vehicle particular, amb zona   
d'estacionament. 

- L’ocupació és 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:700 metres 
Amplada:40 metres 

Superfície:28.000 m2 

- És de tipologia urbana, amb pendent suau i 
sorra fina 
- És accessible amb transport privat. 
- En temporada alta pot arribar a haver-hi una  
 ocupació entre 1.000 i 2.000 persones 
diàries. 

Platja 
Llarga 

Està situada 
entre el racó de 
santa Llúcia i la 
Platja d’Ibersol 

Longitud:920 metres 
Amplada:30 metres 

Superfície:27.600 m2 

- Platja d’espai natural protegit. 
- Té una afluència de 2760 per/dia 
- Al ser espai natural, l’únic servei existent són 

panells informatius amb els usos permesos i 
prohibits i informació de caire cultural. 
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1.1.4 DADES DE POBLACIÓ 
 
 

Habitants censats 2009* Màxim d’habitants en època turística 

65.890 89.500 
*Dades de l’Ajuntament 

 
 

Densitat de població 2009* 1.937,9 hab./km² 
*www.idescat.net 

 
 

1.1.5 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. 
 

1.1.5.1 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 

 
 

1.1.5.2 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  

 

1.1.5.3 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 

 

http://www.idescat.net/
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El port es troba al front marítim separat de la població per un vial propi, connectat al Passeig 
Marítim 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. 

 

 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 

 

1.1.6 SERVEIS BÀSICS 
 

1.1.6.1 XARXA DE GAS 

 

Línia de gasificació 
Dependència 
(companyia) 

Xarxa de distribució GAS NATURAL 

 REPSOL BUTANO 

 

1.1.6.2 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. 
 

1.1.6.3 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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1.1.6.4 XARXA CLAVEGUERAM 

 
 

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 
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1.2 DADES ESPECÍFIQUES ASSOCIADES AL RISC 
 
Vilanova i la Geltrú gaudeix d’un entorn natural privilegiat, degut a la serralada litoral  
Existeixen tres Parcs Naturals a la comarca del Garraf connectats entre si. Aquest son el Parc del 
Garraf, el del Foix i el d’Olèrdula. No obstant això, només dos s’ubiquen al municipi de Vilanova i 
La Geltrú:  de la totalitat de la massa forestal que pertany al municipi de Vilanova i la Geltrú, el 
90% li prové del Parc Natural del Garraf i el 10% restant del parc Natural del Foix. 
 
A continuació s’adjunta un plànol dels tres Parcs naturals existents a la comarca del Garraf: 
 

 
 
El paisatge predominant en la zona del Parc del Garraf, Olèrdola i Foix es caracteritza pel seu 
marcat caràcter mediterrani i per ser el testimoni d’una llarga relació entre l’home i el medi. El 
clima mediterrani i el substrat calcari condicionen la vegetació i el paisatge de la zona. La 
vegetació està adaptada a l’accentuada sequera estival –pròpia del clima mediterrani- i la baixa 
capacitat de retenció d’aigua dels sòls calcaris que engoleixen ràpidament l'aigua de la pluja. El 
paisatge està format per plantes xeròfil·les i calcícoles típiques dels indrets secs i calcaris. La 
comunitat predominant és de tipus arbustiu, màquies o bosquines de llentiscle i margalló. I en les 
zones més ombrívoles hi apareix l’alzinar amb marfull. La resta de zona forestal està dominada per 
pinedes esclarissades amb sotabosc arbustiu i l’alzinar de carrasca. A continuació s’adjunten 
dades més conceretes:  
 
Arbrat forestal: pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) i peus molt isolats de pi pinyer (Pinus 
pinea) 
 
Resta massa forestal: 
 
Màquia litoral de garric i margalló (Querco-Pistacietum lentisci (=Querco-lentiscetum)) Formació 
arbustiva alta (fins a 4 m si no està degradada) i densa, pròpia de la franja costanera mediterrània 
de clima sec i termòfil. Creix sobre sòls rocosos i poc profunds, molt sovint calcaris. Les màquies 
litorals constitueixen les bosquines que caracteritzen el paisatge mediterrani meridional. 
 

- Estrat arbori baix: 
o Ceratonia siliqua, garrofer (català), algarrobo (castellà) 
o Pinus halepensis, pi blanc, pino carrasco 
o Olea europaea var. sylvestris ,ullastre, acebuche 

 
- Estrat arbustiu: 

o Chamaerops humilis, margalló, palmito 
o Quercus coccifera, garric, coscoja 
o Pistacia lentiscus, llentiscle, lentisco 
o Rhamnus lycioides, arçot, espino negro 
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Mosaic de brolla calcícola, garriga i prats secs (Erico-Thymelaeetum tinctoriae i Quercetum 
cocciferae) 
 
Mosaic de màquia litoral, brolla calcícola, garriga i prats secs (Querco-Lentiscetum i Erico-
Thymelaeetum tinctoriae i Quercetum cocciferae) 
 
Pinedes de pi blanc amb sotabosc (Erico-Thymelaeetum tinctoriae i Quercetum cocciferae) 
 
Prats secs (llistonars i fenassars) amb elements de màquia litoral (Phlomido-Brachypodietum 
retusi) brolles o garrigues (Brachypodietum phoenicoidis) 
 
Espècies protegides: margalló (Chamaerops humilis) i el Pi Gros (o de la masia d’en Cabanyes) 
que està declarat arbre monumental de Catalunya 
 
A causa de l'activitat ramadera i l'explotació forestal, el bosc en molts indrets ha estat substituït per 
brolles de romaní i bruc d'hivern i, a les zones obagues, per la pastura de jonça i fenàs. 
 
Per altra banda, el substrat calcari, de què es compon quasi la totalitat del massís, és propici per a 
la formació de processos de tipus càrstic. Avui aquests processos estan aturats per la manca 
d'humitat ambiental, però, avencs, coves, dolines, rasclers, etc. resten com a manifestacions 
càrstiques actuals formades en un temps pretèrit. 
 
A continuació es presenten les dades més rellevants dels diferents Parcs tant pel que fa a la seva 
superfície, els òrgans gestors de cada un dels Parcs, els documents rectors, l’any d’inclusió al 
PEIN, els directors de cada un i altra informació: 
 

 
Font: Xarxa d’Espais Naturals 
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1.2.1 INFRAESTRUCTURES DE SUPORT PER A LA VIGILÀNCIA I L’EXTINCIÓ 
 

1.2.1.1 CAMINS I PISTES FORESTALS 
 
Per a consultar els camins i pistes forestals de Vilanova i la Geltrú es poden utilitzar els recursos següents: 
 

- Cartografia Operativa de Bombers actualitzada l’any 2007. 
- Cartografia el pla municipal d’incendis forestals de la Diputació. 

 

1.2.1.2 PUNTS D’AIGUA APTES PER HELICÒPTER 
 

Situació 
aproximada 

Tipus 
Coordenades UTM 

X Y 

Masi Benach Bassa apta per a helicòpter 393106,5 4566558,0 

Mas Roquer Bassa apta per a helicòpter 390500,6 4565485,0 

El Corral d’en Roc Bassa apta per a helicòpter 389414,3 4566758,5 

Càmping Vilanova 
Park 

Bassa apta per a helicòpter 390734,5 4565761,0 

Mas de la Monja Bassa apta per a helicòpter 393135,5 4566521,0 

Mas Torrat Bassa apta per a helicòpter 390085,5 4567267.5 

 

1.2.1.3 ALTRES PUNTS D’AIGUA 
 
Punts d’aigua principals: 
 

Punt Tipus 
Coordenades UTM 

X Y 

Maset de Safont Hidrant 391316,0 4568109,0 

Mas de l’Artís Hidrant 390856,5 4568970,5 

Mas Roig Hidrant 389409,3 4567130,3 

 
Punts d’aigua secundàries: 
 

Situació aproximada Tipus 
Coordenades UTM 

X Y 

Mas de Carro Hidrant 394246,5 4566068,0 

Santa Magdalena Hidrant 393772,5 4566972,5 

Mas del Galzeran Hidrant 392892,0 4567803,5 

Corral del Carro Hidrant 393119,5 4567809,5 

Sector Marquès Hidrant 393083,5 4567242,0 

Mas d’en Sardet Hidrant 392564,0 4566566,5 

Entre Mas d’en Sardet i Masia 
Benach 

Hidrant 392829,0 4566658,5 

Mas el Padroell Hidrant 391934,5 4567120,0 

Industrial la Plana (Productos 
Pirelli, SA) 

Hidrant 391833,5 4566306,0 

Ronda Ibèrica (pròxim a la Creu 
de sant Gregori) 

Hidrant 391607,5 4564412,5 

Racó de Santa Llúcia Hidrant 391232,5 4563253,0 

Centre d’educació especial de 
Sant Miquel 

Hidrant 390467,5 4563253,0 

Mas Ricard Hidrant 389719,5 4566223,0 

El Corral d’en Roc Hidrant 389502,5 4566440,5 

Can Brunet  Hidrant 389989,5 4568013,0 

Les Mesquites Hidrant 390137,0 4568289,0 

Mas de l’Artís Hidrant 390825,5 4569034,8 
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Situació aproximada Tipus 
Coordenades UTM 

X Y 

Urbanització Mas Tapet Hidrant 391019,0 4566957,5 

Casalot de Creixell Hidrant 391281,0 4566089,0 

 
 
Punts naturals d’aigua: 
 

Situació aproximada Tipus 
Coordenades UTM 

X Y 

Font d’en Bonet Punt natural d’aigua 391735,3 4568662,3 

El Mar Punt natural d’aigua -  

 
 

1.2.1.4 TALLAFOCS 
 
Al municipi de Vilanova i La Geltrú no existeixen tallafocs. No obstant la línea elèctrica que va de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant fins a Begues i la C-32, fan la funció de tallafocs en cas 
d’incendi. 
 

1.2.1.5 PUNTS DE VIGILÀNCIA 
 
Actualment l’únic punt de vigilància existent al municipi és la torre forestal del Cim de la Talaia. 
 

1.2.1.6 AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL (ADF) DE LA COMARCA 
 

Nom ADF 
Número 

ADF 
President 

Telèfon Municipi 
Superfície 

forestal (Ha) 

Natura 
del 
Garraf 

   Olivella  3.355 

Sant 
Pere de 
Ribes 

   Sant Pere de Ribes 1.998 

Puig de 
l’Àliga 

   

Canyelles 

5.103 
Santa Margarida i els 
Monjos 

Castellet i la Gornal 

Vilanova i la Geltrú 

Sitges    Sitges 3.305 

 
Destacar l’existència d’un grup de Voluntaris Forestals, que depenen dels Agents Rurals Forestals. 
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1.2.1.7 MAPA DE RISC D’INCENDIS 
 
A la pàgina http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/incendis/mapa_risc.jsp  es pot consultar el  
Mapa de risc d'incendis "on-line". 
 
 

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/incendis/mapa_risc.jsp
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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 INFOCAT 
 

Segons la revisió 2008 de l’INFOCAT, el municipi de Vilanova i la Geltrú està OBLIGAT a elaborar 
el PAM de l’INFOCAT per PERILLOSITAT MOLT ALTA i VULNERABILITAT MODERADA. 

 

2.2 ÀREES O SECTORS D’AFECTACIÓ 
 

2.2.1 SECTORS DE RISC D’INCENDI FORESTAL 
 
Els sectors de risc d’incendi forestal són les masses forestals diferenciades que hi ha al terme 
municipal, les masies, entitats de població i àrees d’esbarjo. 
 

2.2.1.1 MASSES FORESTALS 
 

Massa forestal 
Situació respecte 
nucli urbà 

Tipus Descripció 

Parc Natural del 
Garraf 

Nord A 

El Parc Natural del Garraf està format 
principalment per roca calcària. Ric en formes 
càrstiques –avencs, dolines i rasclers– i amb una 
vegetació pròpia, l'espècie més coneguda de la 
qual és el margalló.  
Té una superfície de 12.376 ha 

Parc Natural el Foix Oest A 

El Parc Natural el Foix, està farcit de materials 
sedimentaris miocènics, amb gruixos de fins a 500 
metres. Els marges muntanyencs estan constituïts 
per formacions rocoses que recorden la seva 
proximitat al massís del Garraf. El protagonisme 
geològic d'aquestes elevacions correspon a la roca 
calcària, que genera un paisatge peculiar, el carst, 

caracteritzat per la presència de coves. 
Té una superfície de 2.900 ha. 

 
 

Les masses forestals es poden classificar com: 
Tipus A: compleixen amb les condicions establertes a la legislació vigent i disposen, si és possible, 
d’estructures de suport com pistes forestals estratègiques i de penetració i atac, punts d’aigua amb hidrants i 
tallafocs. 
Tipus B: no compten amb les condicions establertes en la legislació vigent ni amb les estructures abans 

citades. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Garraf
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2.2.1.2 MASIES I/O EDIFICIS AÏLLATS 
 
1- Masies situades en zona forestal (per sobre la C32): 
 

Codi Nom Situació Estat 
M26 Mas de l’Artís N Habitada 

M29 Mas Roig N Habitada 

M30 Mas Torrat O Habitada 

M32 Mas de Sant Rafael O Habitada 

M38 Mas Roquer O Habitada 

M39 Mas d’en Mata O Habitada 

M47 Can Brunet N Habitada 

M49 Corral d’en Miró O Habitada 

M50 Corral d’en Roc O Habitada 

M60 La Casa del Marmolista N  Habitada 

M62 
Les Mesquites N 

Semi-
abandonada 

M91 Maset d’en Safont S Habitada 

M55 El Tros N Habitada 

M52 Corral de l’Apotecari N Abandonada 

M51 Mas d’en Tort O Habitada 

 
2- Masies situades en zones boscoses (per sota la C32): 
 

Codi Nom Situació Estat 
M04 Mas de l’Esquerrer de Baix S Habitada 

M04 Mas de l’Esquerrer de Dalt S Habitada 

  M05 Masia dels Colls S - 

M06 Mas de Carro E Habitada 

M09 Masia de l’Alonso E Habitada 

M48 Corral d’en Milà O Habitada 

M65 Xalet de la Sal S Habitada 

M66 Xalet del Nin S Habitada 

M73 Sínia Cendres S Habitada 

M86 Ermita St. Cristòfol S  

M87 Ermita St. Gervasi S  

M93 Molí de Mar S Habitada 

M89 La Farola S Habitada 

 
3- Masies situades en zones aïllades sense massa forestal (per sota la C32): 
 

Codi Nom Situació Estat 
M01 Masia d’en Dimes S Habitada 

M02 Mas de la Cort S - 

M03 Mas Ramon S Habitada 

M07 Masia de Santa Magdalena E Habitada 

M08 Masia Samà E Habitada 

M10 Mas Galceran N Habitada 

M11 Masia del Notari N Habitada 

M12 Masia d’en Frederic E Habitada 

M13 Mas Sardet E Habitada 

M14 Masia d’en Cabanyes E Habitada 

M15 Masia Benach E Habitada 

M16 Mas de la Por E Habitada 

M17 Mas d’en Perris N - 

M18 Masia Nova E Habitada 

M19 Mas d’en Joliu S - 

M20  Mas d’en Barreres E - 

M21 Can Xicarró E Habitada 

M22 Mas Gros O - 

M23 Los Ciervos N Habitada 
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Codi Nom Situació Estat 
M24 Mas d’en Puig O Habitada 

M28 Mas de la Miquela N - 

M31 Mas Ricard O Habitada 

M33 Mas Palau O Habitada 

M34 Masia Giralt E Habitada 

M35 Masia Berruga E Habitada 

M36 Masia d’en Panxo Ferrer S Habitada 

M37 Mas Seró S Abandonada 

M40 Masia Sant Josep E Habitada 

M41 Mas Viada E Habitada 

M42 Masia de can Giró S Habitada 

M43 Bassa de Creixell (Masia La 
Figuera) 

O Habitada 

M44 Ca l’Alsina O Habitada 

M46 Cal Ganeta O Abandonada 

M53 El Padruell N Habitada 

M54 El Piulart S Habitada 

M57 Granja Gat Negre S Habitada 

M58 Granja Vila S Habitada 

M61 La Gavina S Habitada 

M63 Pau de l’Hostal S Habitada 

M64 Tupí d’Oliva S Habitada 

M67 Corral d’en Guardiola N - 

M70 Sínia Poc-pa S Habitada 

M71 Sínia Soler S Habitada 

M72 Sínia Martí S Habitada 

M74 Sínia Anton Colet S Habitada 

M75 Sínia Trilles S Habitada 

M78 Torre de l’Onclet E Habitada 

M84 Celler-cooperativa E Habitada 

M88 Ermita de Sant Joan S Habitada 

M90 Mas Tapet N Habitada 

M92 Molí de l’Escardó S Abandonada 

M94 Polígon Gallina Blanca S Habitada 

M95 Sínia Artigas S Habitada 

M96 Sínia Percala S Habitada 

M97 Xalet Xicarró S Habitada 

M98 Mas de la Monja E - 
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2.2.2 ANÀLISI HISTÒRICA DELS INCENDIS FORESTALS. 
 
A continuació s’adjunta un històric d’incendis de Vilanova i La Geltrú originats en el propi municipi: 
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A continuació s’adjunta les dades d’un incendis forestal originat a Sant Pere de Ribes que va afectar a Vilanova i La Geltrú 
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A continuació s’adjunten dades estadístiques d’incendis forestals a la comarca del Garraf: 

Nombre d'incendis a la comarca 

Període: 1986-2008 

 

Incendis forestals a Catalunya per comarques 

Període acumulat: 1 de novembre al 30 de novembre de 2009 (Dades provisionals) 

Comarca Nombre Incendis Ha Arbrades Ha No Arbrades Ha Forestals 

GARRAF 7 4,585 0 4,585 

CATALUNYA 756 1.255,70 2.191,37 3.447,07 
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Percentatges d'incendis per causes 

(Catalunya) Període: 1994-2008 

 

Percentatges d'incendis per hora d'inici 

Període 1994-2008 (Catalunya) 
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Mesos d'inici d'incendis forestals 

Període: 1994-2008 (Catalunya) 

 

 

Nombre d'incendis per estrats 

Període: 1982-1991 (Catalunya) 

 

 

Nombre d'incendis per estrats 

Període: 1992-2008 (Catalunya) 

 
 
Totes les dades anteriorment citades estan extretes de la web: 
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/incendis/ 

http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/incendis/
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2.3 ELEMENTS VULNERABLES  
 
Al quadre següent apareix la llista dels principals elements vulnerables possiblement afectats: 
 

Codi Nom Adreça Telèfon 

CSS06 Centre Cívic Molí de Vent Av. Cubelles, 110   

CSS16 Museu del Mar Pujada del Far de Sant Cristòfol, 2  

ESC09 Llar d’infants privada Xiu-Xiu-Jardí Av. de Cubelles, 158  

IND14 Pedrera d'en Roca Pedrera d'en Roca  

M04 Mas de l’Esquerrer Mas de l’Esquerrer  

M05 Mas dels Colls Mas dels Colls  

M09 Masia de l’Alonso Masia de l’Alonso  

M17 Mas d’en Perris Mas d’en Perris  

M26 Mas de l’Artís Mas de l’Artís  

M28 Mas de la Miquela Mas de la Miquela  

M29 Mas Roig Mas Roig  

M30 Mas Torrat Mas Torrent  

M32 Mas de Sant Rafael Mas de Sant Rafael  

M42 Masia de Can Giró Avinguda de Cubelles, 88   

M47 Can Brunet Can Brunet  

M49 Corral d’en Miró Corral d’en Miró  

M50 Corral d’en Roc Corral d’en Roc  

M51 Corral d’en Tort Corral d’en Tort  

M52 Corral de l’Apotecari Corral de l’Apotecari  

M53 El Padruell El Padruell  

M55 El Tros El Tros  

M60 la Casa del Marmolista  la Casa del Marmolista  

M61 la Gavina  la Gavina   

M62 les Mesquites  les Mesquites   

M65 Xalet de la Sal  Xalet de la Sal   

M66 Xalet del Nin  Xalet del Nin   

M67 Corral d’en Guardiola Corral d’en Guardiola  

M68 Corral del Carro Corral del Carro  

M86 Ermita de Sant Cristòfol Pujada del far de Sant Cristòfol, 19  

M87 Ermita de Sant Gervasi   

M89 La Farola   

M91 Maset d’en Safont Maset d’en Safont  

M93 Molí de Mar Molí de Mar  

RB131 El Mirador del Tennis Carrer del Cardenal, 2  

RB245 Xiringuito Miramar Platja dels Capellans, S/N  

 

Actes en l’àrea de risc 
 
En l'àrea de risc no es realitza cap acte programat. No obstant això, cal tenir en 
compte alguns actes privats que poden ser l'origen d'un incendi: 
 

 Fogueres i llançaments de coets en cases particulars durant les revetlles (Sant Joan, Sant Jaume i 
Sant Pere) 

 Cremes en èpoques de màxim perill que va del 15 de març al 15 d'octubre. 

 Barbacoes privades a partir de Setmana Santa (cal posar especial atenció a les barbacoes sense 
mata guspires) 

 

2.4 DETERMINACIÓ DE LES CAMPANYES 
 
Segons el Decret 64/1995 de 7 de març, genèricament, hi ha dos períodes diferents de perill: 
 

- Període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març: Època de perill mitja d'incendi. 
- Període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre: Època de perill alt d’incendi. 

 
Tot i així, en funció de les condicions meteorològiques reals aquests períodes poden ser variats anualment.  
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3. ACTIVACIÓ DEL PLA 
 



 

     Pla de protecció civil de Vilanova i la Geltrú 
     MANUAL D’ACTUACIÓ PER A INCENDIS FORESTALS 

 

   
 
 

 

                                                                                                                                          31 / 77 

3.1 NIVELLS 
 

3.1.1 ALERTA  
 
El Pla s'activa en fase d’alerta davant de les situacions següents: 
 

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

 Davant un incendi de petites dimensions que pot ser controlat amb els mitjans habituals 
d’extinció i que no comporta cap mena de perill per a persones i béns. 

 Quan hi ha un incendi important proper i la seva evolució pot arribar a afectar el municipi. 

 Al final d’una situació d’emergència, mentre es realitzin les tasques de vigilància i les tasques 
que permetin el retorn a la normalitat. 

 

3.1.2 EMERGÈNCIA 
 
El Pla s'activa en emergència davant de les situacions següents: 
 

 Quan el CECAT informa de l’activació del PLA INFOCAT en fase d’emergència a la zona on 
es trobi el municipi 

 Quan l’incendi important que es produeix és al mateix municipi i comporta, o pot comportar 
per la seva evolució, un greu risc per al municipi. 

 
 

3.2 CRITERIS D’ACTIVACIÓ 
 

Succés Nivell d’activació 

Gran incendi al municipi. Emergència 

Incendi que afecta nuclis de població al municipi. Emergència 

Incendi sense afectació a població. Alerta / emergència 

Gran incendi als municipis propers. Alerta 

Incendi petit al municipi. Alerta  
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4. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ 
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4.1 RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA  
 

4.1.1 COMPOSICIÓ 
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È
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C
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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 

  

 

4.1.2 FUNCIONS 
 

 Declarar l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal. Informar-ne el director del 
Pla Infocat 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 Infocat. 

 Analitzar i valorar la situació.  

 Avaluar i determinar els elements vulnerables, i posar-ho en coneixement del director del Pla 
Infocat. 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 Infocat 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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4.2 COMITÈ MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 
 

4.2.1 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 (punt 5.3) 
 

4.2.2 CONSELL ASSESSOR 
 
Ha d’estar compost per: 
 

 Càrrec 
operatiu 

Càrrec habitual Nom 
Dades de 

localització 
Núm. fitxa 
d’actuació 

C
O

O
R

D
IN

A
D

O
R

 

M
U

N
IC

IP
A

L
 D

E
 

L
’E

M
E

R
G

È
N

C
IA

 Coordinador 
municipal de 
l’emergència 
 
Substituta 
 

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

  

3 

G
R

U
P
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O

C
A

L
 

D
’O

R
D

R
E

 I
 

A
V

IS
O

S
 A

 L
A

 

P
O

B
L

A
C

IÓ
 

Cap del Grup 
 
 
Responsable 
tècnic 
 
Substitut 

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

  

4 

G
R

U
P

 L
O

C
A

L
 

L
O

G
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T
IC

 I
 

D
’A

C
O

L
L

ID
A

 

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 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 S

U
B

G
R

U
P

 

L
O

C
A

L
 D

’A
C

O
L

L
ID

A
 

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

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 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
5 
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 Càrrec 
operatiu 

Càrrec habitual Nom 
Dades de 

localització 

Núm. fitxa 
d’actuació 

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

 
 
Cap de servei d’Esports 
 

Tècnic d’esports 
 
 
 
Cap de servei de 
Desenvolupament Local-
Promoció de la Ciutat 
 
 
Coordinadora Àmbit de Comerç i 
Consum 

 
 
 
 
 
5 

G
R

U
P
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O

C
A

L
 

S
A

N
IT

A
R

I 

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 

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 Enginyer tècnic municipal   

Responsable 
tècnic 

Cap de servei d’Urbanisme   

Substitut 
responsable 
tècnic 
Urbanisme 

Arquitecte tècnic municipal   

Responsable 
tècnica 

Cap de servei d’Habitatge   

Substitut 
responsable 
tècnic Habitatge 

Arquitecte tècnic municipal   

Assessor Meteoròleg   

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 
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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. 

 
 

4.2.3 REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA INFOCAT 
 

4.2.3.1 COMPOSICIÓ 

 

R
E
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R
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U

N
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F

O
C

A
T

 

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 

 

4.2.3.2 FUNCIONS  

 

 En rebre l’avís de la situació de risc o d’emergència, ha de prendre nota de la informació que li 
subministrin. 

 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. 

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

 Ha de mantenir-se permanentment informat de la situació al municipi i, al mateix temps, informar el 
CECOPAL de les decisions del Consell Assessor de l’INFOCAT. 
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4.3 GABINET D’INFORMACIÓ 
 

4.3.1 GABINET D’INFORMACIÓ 
 

4.3.1.1 COMPOSICIÓ 

 

G
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R

M
A

C
IÓ

 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 

 

4.3.1.2 FUNCIONS 

 

 Donar suport al director del Pla de protecció civil municipal, de forma coordinada amb les 
actuacions del Gabinet d’informació del Pla Infocat 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 Infocat). 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 Infocat. 
 
El Gabinet d’Informació del Pla de protecció civil municipal ha d’estar en contacte permanent amb el 
Gabinet d’Informació del Pla Infocat. 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: 
 

Mitjà Responsable Dades de localització 

PREMSA COMARCAL 

DIARI DE VILANOVA 
vilanova@diaridevilanova.cat 

  

 
 

EL GRATUIT 
noticias@elgratuit.com 

 
 

El punt 
vilanova@elpunt.com 

 
 

7DIES (Setmanari)   

 

VILANOVA DIGITAL 
castro@efedefe.com 

  

 

CANAL BLAU RÀDIO 
cbi@canalblau.net 

  

 

La Vanguardia 
redaccion@lavanguardia.es            

  

El Periódico de Catalunya  
dpd@periódico.com 

  

  

Avui 
agenda@avui.com 

 
 

El País 
pd@elpaís.com 

  

 

Catalunya Ràdio     

COMràdio 
informatius@comràdio.es 

  

ONDA CERO 
vilanova@ondacero.es 

  

RADIO CUBELLES 
radio@cubelles.org 

  

RADIO MARICEL 
radiomaricel@gmail.com 

  

RADIO RIBES 
radio@pereribes.diba.es 

  

SER PENEDÈS GARRAF 
serpenedesgarraf@unionradio.es 

  

 

TV3    Informatius 
soniamartin@periodista.com 

  

Productora Grama         

Programa En Directe   

TVE   

Catalunya Avui          

CANAL BLAU TELEVISIO 
cbtv@canalblau.cat 

  

Televisió de Catalunya TV3   

Televisió Espanyola RTVE   

 

EFE   

France Press   

Agència catalana de notícies 
bcnc@noticies.net 
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4.4 GRUPS ACTUANTS 
 
En cas d’activació del Pla Infocat dirigeix els grups actuants el conseller d’Interior, que és el seu 
director. Aquesta direcció pot recaure en el delegat territorial de la Generalitat al territori en cas que el 
conseller hi delegui. Les feines que ha de realitzar cada un dels grups d’actuació locals s’han de 
coordinar amb les dels grups d’actuació del Pla Infocat. 
 

4.4.1 GRUP LOCAL D’INTERVENCIÓ 
 

Nom ADF Càrrec habitual Nom Dades de localització 
Núm. de la 

fitxa 
d’actuació 

Puig de l’Àliga President   10 
 

4.4.1.1 FUNCIONS 

 

 Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup d’Intervenció del Pla Infocat: 
 

 Rebre i notificar, en primera instància, l’existència de l’emergència al control central 
de bombers corresponent. 

 Assessorar tècnicament els diferents nivells de comandament a través del cos 
d’agents rurals. 

 Controlar, reduir i neutralitzar els efectes de l’incendi.  
 Rescatar i salvar les persones i els béns. 
 Establir les esquadres de reserves. 
 Informar el coordinador del CCA i atendre les seves instruccions. 
 Assessorar el director del Pla Infocat per al desenvolupament de les seves 

competències. 
 Coordinar les seves actuacions amb els altres grups per mitjà del CCA. 

 

 Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real. 
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4.4.2 GRUP LOCAL SANITARI 
 
Personal sanitari que s’integra a l’estructura de resposta de l’Ajuntament. 
 

4.4.2.1 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 

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    

 
El SEM i la Creu Roja formen part també d'aquest grup, mentre no s'activi el PROCICAT 
 
 

4.4.2.2 FUNCIONS 

 

 Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup Sanitari del Pla Infocat: 
 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. 
 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 Infocat 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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4.4.3 GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D'ACOLLIDA 
 
Grup habitualment format per personal de Serveis i de Serveis Socials. 
 

4.4.3.1 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 
 

  

5 

S
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A

 

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 
 
 
Tècnic  d’esports 

  

 

4.4.3.2 FUNCIONS 

 

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

 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. 
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 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 Infocat per al desenvolupament de les seves 

competències. 
 

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

4.4.4 GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 
 

4.4.4.1 COMPOSICIÓ 
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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 

 

4.4.4.2 FUNCIONS 

 

 Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup d’Ordre del Pla Infocat: 
 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 Infocat 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 Infocat 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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4.5 CENTRES DE COORDINACIÓ 
 

4.5.1 CENTRE DE RECEPCIÓ D'ALARMES (CRA) 
 

Lloc Policia Local (092) 

Adreça C/ Pare Garí, 72 

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 

 

4.5.1.1 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. 
 

4.5.2 CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA LOCAL (CECOPAL) 
 

Lloc Policia Local (092) 

Adreça C/ Pare Garí, 72 

Telèfon 938 106 666 

Fax 938 157 823  

Recursos Telèfons mòbils 

Altres comunicacions 
Fitxa d’actuació núm. 1 
Directori telefònic 

 

4.5.2.1 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 Infocat. 

 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 Infocat. 

 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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4.5.3 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). 
 

4.5.3.1 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) . 

 

4.5.4 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 Infocat. 
 

Adreça Passeig de Sant Joan, 43, Barcelona 

Telèfon  

Fax  

E-mail cecat@gencat.cat 

 

4.5.4.1 FUNCIONS 

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

mailto:cecat@gencat.cat
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4.5.5 ALTRES CENTRES 
 

4.5.5.1 SALA DE CONTROL COORDINACIÓ SANITARIA. 

 
És el Centre de coordinació sanitària proporciona i coordina tots els mitjans sanitaris que facin falta 
durant l’emergència. Telèfon 061/112 
 

4.5.5.2 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 Llobregat) 

Telèfon  

Fax  

 
 

4.5.5.3 SALA CENTRAL DE COORDINACIÓ OPERATIVA DE TRANSIT 

 

Adreça 
Barcelona 
Carrer Bolívia, 30-32 
codi postal 08018 

Telèfon  

Fax - 

Interlocutor Cap de Torn Regional 
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5. OPERATIVITAT 
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5.1 PROCEDIMENTS GENERALS 
 

5.1.1 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. 
 

5.1.2 PROCEDIMENTS D’ACTIVACIÓ. INTERFASE AMB PLANS SUPERIORS 
 

5.1.2.1 DETECCIÓ I NOTIFICACIÓ D’UNA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA 

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

 Bombers de la Generalitat de Catalunya (telèfon 112) 

 

5.1.2.2 PROCEDIMENTS D’ACTIVACIÓ 

 
El CECAT ha d’informar el Centre Receptor d'Alarmes local (CRA) dels municipis afectats o 
potencialment afectats per l’incendi. El CRA s'encarrega de comunicar-ho a l'alcalde. 
 
En funció dels nivells i criteris que estableix el punt 3, el Pla de protecció civil municipal, l’activarà 
l'alcalde mitjançant el procediment establert, directament o a proposta de bombers, o bé per indicació 
del director del Pla INFOCAT. 
 
La interfase entre el Pla de protecció civil municipal i el Pla INFOCAT queda definida a partir de: 
 

 La trucada al CECAT que informa o confirma l’activació del Pla. 

 La dependència de les funcions del responsable de l’emergència i del Comitè de Direcció tal 
com estan plantejades quan es produeix l’activació del Pla INFOCAT. Coordinació amb el 
director del Pla INFOCAT. 

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

 
La fase d’activació del Pla depèn de la corresponent fase del Pla INFOCAT. 
 
En produir-se l’activació del Pla, s’ha de procedir a: 
 

 La constitució del Comitè d’Emergències. 

 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. 
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 La constitució dels grups actuants locals. 

 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 INFOCAT. 

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

 La mobilització de mitjans i recursos assignats al Pla. 

 L’activació dels plans d’autoprotecció de la zona afectada. 
 
 
Aquestes accions es concreten en cas d’alerta o emergència de la forma següent: 

 Activació en alerta: suposa l'avís al Consell Assessor de l’emergència. A criteri de l'alcalde o el 
director del Pla INFOCAT es pot mobilitzar el Grup Local d’Intervenció. 

 

 Activació en emergència: suposa la convocatòria del Consell Assessor de l’emergència al 
CECOPAL i la mobilització dels actuants establerts en el Pla. 

 
 

5.1.2.3 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 Infocat, 
amb el CCA i amb els responsables dels PAU corresponents. 
 
(Vegeu les fitxes dels procediments d'actuació dels diversos actuants al punt 5.2). 
 
 

5.1.3 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. 
 

5.1.3.1 SISTEMES D’AVISOS EXISTENTS AL MUNICIPI 

 
- Megafonia fixa: a les platges en l’època d’estiu.  
 
- Megafonia mòbil: vehicles de Policia Local. 
 

5.1.3.2 RUTES D’AVÍS 

 
A determinar per a cada risc en el manual d’actuació corresponent. 
 
El missatge d'avís per evacuació o confinament es troba a l’annex 1, punt 3. 
 
 



 

     Pla de protecció civil de Vilanova i la Geltrú 
     MANUAL D’ACTUACIÓ PER A INCENDIS FORESTALS 

 

   
 
 

 

                                                                                                                                          49 / 77 

5.1.4 MESURES DE PROTECCIÓ DE LA POBLACIÓ 
 

5.1.4.1 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. 
 

5.1.4.2 EVACUACIÓ I ACOLLIDA 

 
Responsabilitat de la decisió d'efectuar l'evacuació de la població: director del Pla Infocat (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 Infocat. 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 Infocat. 
 
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 
 

Totes les que resideixen en les entitats de població, masies, ermites aïllades, senyalitzades a l’apartat 
d’elements vulnerables. 
 
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 Pavelló Municipal d’Esports Plaça de les Casernes, S/N 938 933 162 

IES06 Pavelló 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 

 

5.1.4.3 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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5.1.5 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 Infocat, 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 
 

 

5.2.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 A L’INFOCAT 
FITXA 10 CAP DEL GRUP LOCAL INTERVENCIÓ 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

1 CENTRE RECEPTOR D’ALARMES (CRA) 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS 

 
FUNCIONS / ACCIONS 
 
1. Avís del sinistre o previsió de risc 
 
Avís de risc de pluges intenses 
 
2. Ha d’avisar el coordinador tècnic municipal i l’alcalde 
3. Ha d’avisar, si l’alcalde ho creu convenient, aquelles persones que hagin de prendre les mesures preventives necessàries 
4. N’ha de fer el seguiment 
5. En cas que el Pla s’activi en alerta, ha d’avisar els membres del Consell Assessor i el Gabinet de Premsa. 
 
Alerta i emergència 
 
1. Ha d’anotar les dades. 
2. Ha d’avisar: 

 Els BOMBERS 112en cas que l’avís no l’hagin fet ells)  

 El coordinador municipal de l’emergència i l’alcalde 

 Els serveis municipals que puguin afrontar el sinistre  
3. Obtenir informació a través de la Policia Local.  
4. En cas que el Pla s’activi de manera formal, ha d’avisar els membres del Consell Assessor i el Gabinet de Premsa. 
 
MITJANS I RECURSOS 
 

 Comunicacions 
 
Telèfon Policia Local: 092 / 938 106 666  Fax: 938 157 823 
 
Telèfon 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 

- MOSSOS D’ESQUADRA - 112 

Director del pla municipal Alcalde   

Coordinador municipal de 
l’emergència  

Cap de servei de Seguretat 
i Protecció Ciutadana 

  

Cap del Gabinet 
d’Informació 

Regidoria 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 
d’intervenció 

President   

Representant Municipal al 
INFOCAT 

Regidor de Mobilitat 
 

  

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 

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 

  

Responsable tècnic 2 dels 
Assessors 

Responsable de 
Disciplina Mediambiental i 
Medi Natural 

  

Responsable tècnic 3 dels 
Assessors  

Cap de servei 
d’Urbanisme 

  

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   
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Càrrec operatiu Càrrec habitual Nom Dades de localització 

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 

Tècnic d’esports   

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 

  

Substitut 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 l’Infocat 

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 

  

Substituta responsable 
tècnic Servei Tecnologies 
de la Informació dels 
Assessors 

Tècnica Mitjana 
d’Informàtica de Gestió 

  

Assessor Meteoròleg   

Assessor Secretari   

Assessor Enginyer tècnic municipal   
 
 

Municipis veïns: 
 

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

Sant Pere de Ribes E 938.967.300 938 967 337 

Cubelles S-SO 938.950.300 938.950.300 

Canyelles N 938.973.011 - 

Castellet i la Gornal N-NO 977.670.326 - 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

2 ALCALDE 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS 

 
FUNCIONS / ACCIONS 
 
1. Avís del sinistre o de la previsió de risc: ha de contactar amb el CRA per iniciar la roda de trucades, ja establerta a la fitxa 

d’actuació 1 (CRA). 
2. N’ha de fer una valoració inicial (tot ampliant, si cal, la informació): 
- S’hi ha de determinar amb exactitud l’abast de l’incendi 

-  Les persones afectades. 

- Els danys materials 

- L’estat dels camins d’accés... 

3. Ha de contactar amb el CECAT (tel. 93 XXX XX XX) per tal de: 

 Confirmar l’avís, ampliar i contrastar la informació. 

 Preguntar si s’ha activat el Pla Infocat  i si es constitueix el CCA o no (en cas afirmatiu, s’ha de demanar on es localitza i 
la forma de comunicació prevista). 

 Donar els telèfons de contacte de l’Ajuntament i del CECOPAL.  
 
Alerta 
 
4. Ha de donar l’ordre de fer prendre les mesures preventives necessàries. 
5. Si ho creu convenient, ha de donar l’ordre d’activar formalment el Pla en el nivell d’alerta i encomanar al CRA l’avís dels 

membres del Comitè Municipal de l’Emergència, sense convocar-los, ja establerta a la fitxa d’actuació 1 (CRA). Comunicar 
aquesta activació al CECAT. 

6. Ha de fer el seguiment de l’alerta i, si ho creu convenient, ha de dirigir-se al CECOPAL. 
7. Ha de fer el manteniment de contactes amb el CECAT. 
 
Emergència  
 
4. Ha de contactar amb el director del Pla Infocat per concretar l’activació del Pla de forma coordinada. Ha d’activar el Pla en 

emergència i encomanar al CRA l’avís i convocatòria al CECOPAL dels membres del Comitè municipal de l’Emergència, ja 
establerta a la fitxa d’actuació 1 (CRA). Comunicar aquesta activació al CECAT. 

5. Amb el Comitè municipal de l’Emergència, ha de decidir la constitució dels grups locals d’actuació. 
6. Ha de preparar el CECOPAL per utilitzar-lo com a centre d’operacions. Ha d’ampliar, si és possible, les línies i els aparells de 

comunicació (telèfon, fax i ràdio). 
7. Ha d’avaluar els possibles riscos a la població. 
8. Ha de preveure amb el cap de Bombers els possibles confinament/evacuacions i posterior acollida dels elements vulnerables. 
9. Ha de donar l’ordre de prendre les mesures preventives necessàries i/o d’intervenció en el sinistre. 
10. Ha de verificar la realització de les tasques encomanades al municipi. Especialment: 

 Avisos a la població, especialment dels elements vulnerables. 

 Tasques d’evacuació i acollida.  

 Organització de la logística municipal. 

 Suport a la intervenció. 
11. Ha de sol·licitar el suport dels grups actuants del Pla Infocat especialment del Grup d’Ordre. 
12. Ha de fer el seguiment de la  indendis forestal des del CECOPAL. Al llarg de l'emergència ha de mantenir contactes amb el 

director del Pla INFOCAT, i el CCA, per fer el seguiment de l’ indendi forestal, ha de contrastar les informacions i preveure 
possibles necessitats.  

13. Ha de recollir informació i transmetre les dades significatives al Gabinet d’Informació del Pla Infocat,. Conjuntament amb 
aquest Gabinet d’Informació, ha d’atendre la premsa que es desplaci a cobrir l’emergència. Els donarem, si cal, la informació 
exclusivament a nivell municipal. Les dades de caràcter global, les ha de donar sempre el Gabinet d’Informació del Director del 
Pla Infocat, 

 
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 Infocat i del  Pla de protecció civil municipal per  incendis forestals 
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FITXA D’ACTUACIÓ 

3 COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS 

 
FUNCIONS / ACCIONS 
 
1. Avís del sinistre o previsió de risc. 
2. Fer-ne una valoració inicial. 
 
Alerta 
 
3. Si ho creu convenient, ha d’avisar el responsable del Pla i mantenir-s’hi en contacte per dir-li com evoluciona el sinistre 
4. Si ho creu convenient, ha de suggerir al responsable del Pla (l’alcalde) de donar l’ordre d’avisar aquelles persones o 

aquells serveis que hagin de prendre les mesures preventives necessàries (en cas d’avisar-les, ell les coordinarà). 
5. Ha d’estar en alerta i fer-ne el seguiment, 
6. En cas d’activar-se el Pla, ha de comunicar-ho al CECAT (93 XXX XX XX)  
 
Emergència  
 
3. Ha d’avisar el responsable del Pla (l’alcalde). 
4. Ha de suggerir al responsable del Pla (l’alcalde) de donar l’ordre d’avisar aquelles persones o aquells serveis que hagin de 

prendre les mesures preventives necessàries i/o d’intervenir en el sinistre. 
5. Ha de coordinar als serveis municipals que estiguin actuant en el sinistre o prenent mesures preventives. 
6. Ha de dirigir-se al CECOPAL. 
7. Ha de comunicar al CECAT (93 XXX XX XX) l’activació del Pla. 
 
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 Infocat i del Pla de protecció civil municipal per incendis forestals 
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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 INCENDIS FORESTALS 

 
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 Infocat 
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 Infocat, 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  

Infocat, 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 INCENDIS FORESTALS 

 
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 Infocat 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 5.1.5). 
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 Infocat 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 Infocat 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 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS 

 
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 INCENDIS FORESTALS 

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). 
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). 
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 INCENDIS FORESTALS 

 
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 A L’INFOCAT 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS 

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’INFOCAT). 
3. Un cop allà, ha de posar-se a disposició del Director del INFOCAT, 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 INFOCAT. 
 
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. 
 

 

 
 

FITXA D'ACTUACIÓ 

10 
CAP DEL GRUP LOCAL D’INTERVENCIÓ 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS 

 
FUNCIONS / ACCIONS  
Un cop rebut l'avís de la situació d'incendi: 
 

 Ha de contactar amb l'alcalde (o el seu substitut). Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde constitueix el 
CECOPAL, ha de desplaçar-s'hi. 

 Ha de contactar amb els actuants del grup i convocar-los a l’Ajuntament. 

 D'acord amb l'alcalde i segons les necessitats, ha de constituir amb el personal que hagi reunit: 

 Tenint en compte les característiques físiques i els coneixements, els equips d'ajuda a la intervenció dels Bombers. 

 Reforços de prevenció, que ha de distribuir com a vigilància de les zones ja controlades apagades. 

 Ha d’organitzar els relleus quan sigui convenient. 

 D'acord amb el responsable del Grup Local Logístic, ha d’organitzar l'avituallament dels equips. 
 
 
MITJANS I RECURSOS 

  
 
 
LLOC ON DIRIGIR-SE  
CECOPAL 
 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
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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 

 
XXXX XXXXXXX, alcalde de Vilanova i la Geltrú, pels poders que tinc, 
 
DECLARO: 

L’ALERTA en el municipi, a causa de/d’ ........................................ 

O 

ACTIVAT el Pla de protecció civil  municipal, a causa de/d’ ........................................ 
CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències. 

 
Les mesures previstes són: 

  

  

  

  

  
 
 
XXXX  XXXXXXX 
Alcalde 
  
Vilanova i la Geltrú,       de/d’ de 200 
 

 
 
 

NOTIFICACIÓ  DE DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 
 
XXXX 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/d’ ........................................, i la tornada 
a la normalitat. 

 
 
 
 
XXXX XXXXXXX 
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 o, 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 o, 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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4. MODEL DE BAN AMB ORDRE DE LIMITACIÓ I CONDICIÓ D’ÚS DELS SERVEIS PÚBLICS I 

PRIVATS  
 

BAN 
 

ORDRE DE LIMITACIÓ I CONDICIÓ D’ÚS DELS SERVEIS PÚBLICS I PRIVATS  
 
En aplicació de les mesures establertes per la Generalitat, i atesa la situació d’emergència, 
per...................................... l’Ajuntament de Vilanova i Geltrú, informa de les limitacions i condicions 
d’ús dels serveis públics i privats i consum de bens, que afecten tan als serveis municipals com la 
ciutadania en general: 
 

1. No es pot...................................... 
2. Es restringeix l’ús de ..........................segons les condicions següents............................ 
3. Es restringeix el consum de......................... segons les condicions següents......................... 
4. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, posarà en marxa les mesures següents................ 

 
La Policia Local i els Mossos d’Esquadra, vetllaran pel compliment d’aquestes mesures. 

 
La situació actual fa que sigui necessari reforçar l’actuació responsable dels serveis municipals i del 
conjunt de la ciutadania. Us agraïm per endavant aquest esforç que hem d’assumir entre tots. 
 
 
 
XXXX XXXXXXX 
Alcalde 
 
Vilanova i la Geltrú,       de/d’ de 200 
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5. DECRET D’ALCALDIA D’AUTORITZACIÓ GENÈRICA  
 

DECRET D’ALCALDIA D’AUTORITZACIÓ GENÈRICA  
 
 
En aplicació de les mesures establertes per la Generalitat, i atesa la situació d’emergència, 
per........................... l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, informa que: 
 

1. Està prohibit.......................... 
2. No obstant el punt anterior, es podran concedir autoritzacions especials a les persones o 

entitats que compleixin els requisits següents, prèvia sol·licitud a la seu de la Policia Local: 
a) ............................................................................ 
b) ............................................................................ 
c) ............................................................................ 

 
3. El titular de l’autorització serà el responsable directe de les actuacions, i de tots els danys i 

perjudicis ocasionats, si és el cas, sense que se’n derivi cap responsabilitat per l’Ajuntament. 
 

La Policia Local i els Mossos d’Esquadra, vetllaran pel compliment d’aquestes mesures. 
 
La situació actual fa que sigui necessari reforçar l’actuació responsable dels serveis municipals i del 
conjunt de la ciutadania. Us agraïm per endavant aquest esforç que hem d’assumir entre tots. 
 
 
XXXX XXXXXXX 
Alcalde 
 
Vilanova i la Geltrú,       de/d’ de 200 
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6. DECRET D’ALCALDIA D’AUTORITZACIÓ ESPECIAL  
 

DECRET D’ALCALDIA D’AUTORITZACIÓ ESPECIAL  
 
 
En aplicació de les mesures establertes per la Generalitat, i atesa la situació d’emergència, s’autoritza   
a les persones i a les entitats següents.  
 
.....................................................…....................... 
 
Per a la realització de les tasques que s’indiquen a continuació: 
 
…............................................................................ 
 
Des d’ara i fins que finalitzi la situació d’emergència  
 
 
 
 
XXXX XXXXXXX 
Alcalde 
 
Vilanova i la Geltrú,       de/d’ de 200 
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7. DECRET D’ALCALDIA DE REQUISA / INTERVENCIÓ / OCUPACIÓ TEMPORAL 
 

DECRET D’ALCALDIA DE REQUISA / INTERVENCIÓ / OCUPACIÓ TEMPORAL 
 
 
Activat el Pla de protecció civil municipal i atesa la situació d’emergència, com a màxima autoritat 
competent de protecció civil i d’acord amb l’article 10 de la Llei 4/1997,  
 
ORDENO: 
 
la requisició / la intervenció / l’ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris següents per 
afrontar l’emergència: 
................................................................................................ 
 
 
D’acord amb les lleis i un cop finalitzada l’emergència, seran indemnitzats tots aquells que pateixin 
danys i perjudicis causats per aquesta actuació.  
 
 
 
XXXX XXXXXXX 
Alcalde 
 
Vilanova i la Geltrú,       de/d’ de 200 
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8. DECRET D’ALCALDIA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINÀRIS  
 

DECRET D’ALCALDIA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EXTRAORDINÀRIS  
 
 
Activat el Pla de protecció civil municipal i atesa la situació d’emergència, com a màxima autoritat 
competent de protecció civil i d’acord amb l’article 10 de la Llei 4/1997  
 
ORDENO: 
 
A totes les persones majors d’edat / A les persones i entitats següents, la prestació dels serveis 
destinats a afrontar l’emergència següent: 
................................................................................................ 
 
 
La prestació d’aquests serveis és obligatòria i no dóna lloc a indemnització per aquesta causa 
 
 
 
XXXX XXXXXXX 
Alcalde 
 
Vilanova i la Geltrú,       de/d’ de 200 
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ANNEX II. CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ PEL RISC 
 
INCENDIS FORESTALS 
 

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ 

 
Si l’incendi s’acosta a casa teva:  
 

 En primer lloc, manté la calma. 
 Retira els objectes que es puguin cremar del voltant de la casa i també els mobles del jardí. 
 Tanca les finestres, els porticons, la trampa del tiratge de la xemeneia i les ampolles de gas de l'exterior. 

Evita que hi entrin espurnes. 
 Tingues a mà una llanterna perquè l'electricitat es pot tallar. 
 Facilita l'entrada dels equips de socors a la teva propietat. 
 En tot moment estigues atent a les indicacions dels responsables municipals, els bombers i la policia. 
 
En cas d'evacuació: 
 
 Tanca tota la casa. 
 Desconnecta la llum i el gas. 
 Perquè l'evacuació sigui ràpida i ordenada, agafa l'imprescindible (la documentació, diners i medicaments). 
 
Si l’incendi és a la teva porta:  
 

 Entra a casa amb tota la teva família i els animals domèstics i no l'abandonis fins que el foc no hagi passat. 
 Tanca totes les portes, tant les interiors com les exteriors, i les entrades de respiració i ventilació, per aturar 

qualsevol aspiració d'aire. 
 Desconnecta els subministraments de butà, gas natural, gasoil, etc. 
 Col·loca les mànegues del jardí de tal manera que arribin a qualsevol racó de la casa. Omple d'aigua la 

banyera, les piques, etc. i, si tens temps, treu les cortines. 
 No t'esveris encara que el fum penetri a la casa: posa tovalloles mullades sota les portes i ruixa-les sovint 

per evitar que s'escalfin. 
 Protegeix-te amb roba de cotó o llana, amb unes ulleres i un mocador moll. 
 Si el fum és espès, deixa els llums encesos per millorar la visibilitat i per facilitar que et trobin. 
 Deixa els documents i els objectes de valor dins el cotxe, al garatge, amb les portes tancades, per si has de 

fugir. 
 
Si ets a camp obert:  
 

 Allunya't del front del foc pels costats. És vital fugir en la direcció oposada a l'avenç del foc i del fum. 
 Entra a la zona ja cremada al més aviat possible. 
 Regula la respiració: unes inspiracions poc profundes i lentes, agafant l'aire de prop de terra, eviten inhalar 

el fum espès. 
 Si pots, mulla un mocador per tapar-te la cara i evita així els efectes nocius del fum. 
 No et refugiïs a pous ni coves, ja que l’oxigen pot acabar-s’hi ràpidament. Evita també les zones de pendent, 

els ports de muntanya i les valls estretes, perquè l'aire calent tendeix a pujar. 
 En cas de perill imminent, estira't de bocaterrosa. 
 
Si ets al cotxe:  
 
 Si hi ets a temps, busca un lloc arrecerat i atura't. Si el front del foc travessa la carretera, no surtis del 

vehicle, tanca els vidres i encén els fars perquè et puguin trobar entre el fum. 
 

 

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER ALS ACTUANTS 

- Observa els consells precedents: són els consells generals d'autoprotecció per a la població. 
- Informa't de la zona segura, on has d’actuar. No entris a cap zona de la qual no coneguis el risc. 
- Informa't periòdicament de la situació. 
- Estigues atent a la direcció i força del vent. 
- La roba i el calçat han de donar-te protecció. Vesteix i calça adequadament. 
- NO T'ARRISQUIS INÚTILMENT ! 
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ANNEX III. PLANS D’AUTOPROTECCIÓ ASSOCIATS  
 
 
No es té constància de l’existència de plans d’autoprotecció elaborats pels elements vulnerables 
situats en la zona d’afectació del risc. 
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ANNEX V. CARTOGRAFIA ESPECÍFICA 
 
 

- Plànol 1. Cartografia de la Diputació de Barcelona. 
 

- Plànol 2. Elements vulnerables en zones boscoses. 
 

- Plànol 3. Masies existents al municipi. 
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ANNEX VI. INFORMACIÓ MUNICIPAL RESPECTE A LA ESTRUCTURA 

FORESTAL: 
 
A Vilanova i la Geltrú hi ha diferents grups de vigilància forestal, formant l’estructura següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La massa forestal de Vilanova i la Geltrú està formada en un 90% per massa forestal del Parc Natural 
del Garraf, i el 10% restant correspon a la del Parc Natural del Foix. Al marge d’aquests parcs hi ha 
petites zones boscoses en urbanitzacions (per sota la C-32), etc. 
Els dos parcs naturals juntament amb el d’Olèrdola són gestionats per la Diputació de Barcelona, 
concretament per l’Àrea d’Espais Naturals-Serveis de Parcs Naturals. La vigilància del Parc Natural 
del Garraf i el Foix depèn de 3 vigilants forestals i 2 guaites forestals. Els segons inicien la temporada 
per Setmana Santa (entre març-abril), mentre que els vigilants forestals l’inicien un mes després 
(sobre el mes de maig).  
Els guaites forestals es situen a la torre (al cim de la Talaia) des d’on observen les columnes de foc 
que poden originar-se al municipi per tal d’informar a la Diputació de Barcelona. També han 
d’informar a la població de les possibles zones de foc, fer algunes actuacions en petites 
intervencions...La tasca dels vigilants forestals és similar a la dels guaites però la seva ubicació és 
mòbil (vehicle) Per tant aquests dos grups han d’estar comunicats en tot moment. 
Remarcar que cada torn està format per un guaita forestal i 2 vigilants forestals. 
Durant l’època d’estiu, concretament des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost es contracta a un vigilant de 
reforç per poder augmentar l’eficàcia. 
Per altra banda, a Vilanova i la Geltrú hi ha el Pla de vigilància complementària que està realitzat per 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (OFNIF) Aquest organisme dóna 
subvencions als ADF (a Vilanova hi actua l’ADF Puig de l’Àliga) perquè puguin contractar al personal 
anomenat “informadors”. Aquest grup està format per dues persones que treballen de l’1 de juny fins 
al 15 de setembre. La seva tasca és recórrer les zones muntanyoses del municipi per tal d’anar 
informant a la població a mesura que realitzen la vigilància. L’àmbit de competència d’aquest són els 
municipis de Vilanova i la Geltrú, Canyelles, Castellet i la Gornal, i Santa Margarida i els Monjos. 
En cas d’accident han de comunicar-ho al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 

DIPUTACIÓ 

OFNIF: Oficina tècnica de prevenció 

municipal d’incendis forestals 
ÀREA D’ESPAIS 

NATURALS 

ÀREA DE SERVEIS DE 
PARCS NATURALS 

PLA DE VIGILÀNCIA 
COMPLEMENTARIA 

GENERALITAT 

AGENTS 
RURALS  

VOLUNTARIS
FORESTALS  

VIGILÀNCIA  ADF 

2 INFORMADORS VIGILANT 
FORESTAL 

GUAITA 
FORESTAL 

VIGILANT FORESTAL 
DE REFORÇ 
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Per últim la Generalitat contracta a un grup de 3 agents rurals que s’encarreguen de la vigilància 
forestal dels sis municipis que formen el Garraf. L’àmbit de competència d’aquest grup és la caça, 
pesca, investigació d’incendis, cremes (otorgació de permisos), fauna salvatge, protecció d’animals, 
flora i flora protegida.  
Destacar que els agents rurals poden sancionar, degut a que són agents de l’autoritat. 
El darrer grup són els voluntaris forestals que depenen dels Agents Rurals Forestals. 
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ANNEX VII. REGLAMENTACIÓ 
 
La reglamentació en matèria d’incendis forestals és la següent: 
 

- Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca: Decret 63/1988, de 28 de març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals. 

- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 
- Ministeri de l’Interior: Ordre de 2 d’abril de 1993 sobre la Directriu bàsica de planificació de protecció 

civil d’emergència per incendis forestals (publicada en el BOE de 15 d’abril). 
- Departament de Governació: Resolució de 24 d'octubre de 1994 sobre la publicitat de l'Acord de 29 de 

setembre de 1994, del Govern de la Generalitat, pel qual s'aprova el Pla de protecció civil 
d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT). 

- Presidència de la Generalitat: Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de 
protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (Article 5: Edificacions que 
afronten amb àrees forestals). 

- Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: Decret legislatiu 10/1994, de 26 de juliol, pel qual 
s'adequa la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

- Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen 
mesures de prevenció d'incendis forestals. 

- Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca: Decret 130/1998, de 12 de maig, pel que s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals a les àrees d’influència de carreteres. 

- Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: Decret 46/1999, de 23 de febrer, d’ampliació de termini 
per adoptar mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions. 

 


