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Glossari
Accident: situació eventual, encara que moltes vegades previsible, que altera el curs regular dels
esdeveniments, provocant lesions o morts de les persones i originant danys als bens i al medi
ambient.
Alarma: senyal emès per un dispositiu (per exemple, per una sirena d’avís a la població) o
informació emesa per una persona (per exemple, a través dels mitjans de comunicació), que
avisa als destinataris de la materialització de determinades situacions de risc.
Alerta: estat declarat amb l’objectiu de prendre precaucions específiques degut a la probable i
propera ocurrència d’una situació de perill.
Aspectes humans d’un municipi: tots aquells factors del municipi relacionats amb la població,
equips d’emergència i elements vulnerables.
Aspectes tècnics d’un municipi: coneixement físic del municipi, com ara bé la distribució de les
persones, zones geogràfiques, activitats i edificis.
Autoprotecció: conjunt d’accions realitzades per un mateix, dirigides a la pròpia protecció. Quan
parlem d’autoprotecció ens referim a les mesures de prevenció i control de riscos per tal garantir
la protecció dels ciutadans, bens i el medi ambient.
Catàstrofe: qualsevol fenomen que provoca danys, perjudicis econòmics, pèrdua de vides
humanes i deteriorament de la salut, que els serveis sanitaris i d’emergències del territori no
són suficients per donar una resposta eficaç, de tal manera que és necessària ajuda externa a la
comunitat afectada.
Confinament: conjunt d’accions encaminades a dirigir la població cap a un espai aïllat per tal de
protegir-la davant d’un perill exterior.
Desastre: una situació traumàtica que genera un alt grau de estrès als individus d’una societat
o una part de ella degut a una acció, tant natural com humana o la combinació d’ambdues,
produint una alteració en el funcionament normal, tant comunitari com individual. Les
demandes originades excedeixen els recursos habituals de resposta amb els que conta la
comunitat.
Element vulnerable: element (població, edificació, obra d’enginyeria civil, activitat econòmica,
serveis públic, element mediambiental, etc.) que exposat a un determinat nivell de perillositat
es més susceptible de patir danys.
Emergència: esdeveniment d’un risc que requereix de l’actuació immediata.
Emergència 1: situació d’emergència que pot ser continguda, controlada i resolta pels mitjans
propis de sense requerir l’evacuació de la zona afectada.
Emergència 2: situació d’emergència que no pot ser continguda, controlada i resolta pels mitjans
propis i és necessària l’actuació d’equips externs i l’evacuació de la zona afectada.
Evacuació: conjunt d'accions encaminades a abandonar o fer desallotjar la població de les zones
de risc.
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Incendi forestal: foc que s'estén sense control sobre terreny forestal, afectant vegetació que no
estava destinada a cremar.
Gran incendi forestal (GIF): incendi que manté de forma sostinguda una velocitat, intensitat
lineal i longitud de flama que supera la capacitat dels sistemes d'extinció, que poden afectar de
forma important la població o que afecta més de 500 ha.
Intervenció: operació destinada a controlar i gestionar una situació de perill que provoca una
amenaça per les persones , bens o medi ambient. Amb la intervenció es pretén reduir al mínim
els possibles danys produïts per la situació de perill.
Inundació: submersió temporal de terrenys normalment secs, com a conseqüència de
l’aportació inusual i més o menys sobtada d’una quantitat d’aigua superior a la que és habitual
en una zona determinada.
Mitigació: definició de mesures d’intervenció dirigides a reduir el risc. Són les accions orientades
a disminuir la intensitat dels efectes que produeix l’impacte de les calamitats en la societat i el
medi ambient.
Nevada: episodi de precipitació en forma de neu. Les nevades es quantifiquen mesurant el gruix
de neu que s’acumula al terra en tot l’episodi.
Perill: situació imminent provocada per una situació de risc, que pot originar danys a les
persones, bens i/o medi ambient.
Pla d’emergència: component del pla per emergències i desastres que conté els procediments
per donar una ràpida i eficaç resposta davant una situació de perill. Consisteix en l’organització
de les accions, persones, serveis i recursos disponibles per l’atenció del desastre, en base a
l’avaluació de riscos, disponibilitat de recursos materials i humans, preparació de la comunitat,
capacitat de la resposta local i internacional, etc.
Prealerta: estat en el que els organismes de resposta front la informació sobre la possible
ocurrència d’un calamitat, realitzen les primeres mesures previstes per fer front a una situació
de perill.
Predicció: acció i efecte d’estimar i anunciar, amb base científica, la possibilitat de que
esdevingui un succés determinat. Per la predicció de desastres s’utilitzen tècniques o mètodes
a través dels quals es defineix el llos, la data i la magnitud física d’un desastre.
Prevenció: conjunt de accions i mesures anticipades amb la finalitat de minimitzar les
possibilitats que un risc es faci realitat i garantir la seguretat de les persones.
Protecció: objectiu bàsic d’un sistema de defensa, encaminat a protegir a la població, als bens
i/o al medi ambient.
Radiació: emissió d’energia a l’espai en forma d’ones o be en forma de partícules altament
energètiques.
Radiació ionitzant: aquella radiació formada per fotons o partícules que en interaccionar amb
la matèria produeixen ions. Com exemple tenim els raigs ultraviolats, raigs X i els Raigs gamma.
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Resiliència: capacitat dels sers vius per afrontar períodes de dolor emocional i situacions
adverses.
Risc: eventualitat de danys greus col·lectius que es poden produir per fets de qualsevol
naturalesa.
Sisme: fenomen geològic que té el seu origen a diferents profunditats de l’escorça terrestre i
que es manifesta mitjançant sacsejades degudes a l’alliberament sobtat d’energia en forma
d’ones elàstiques que es tradueixen en moviments horitzontals i verticals a la superfície
terrestre de curta duració i magnitud determinada.
Simulacre: consisteix en l’alerta programada del personal i dels mitjans adscrits al Pla. Es
planteja una situació inclosa en l’àmbit d’actuació del Pla i els destinataris del simulacre han
d’executar les actuacions que els pertoquin, d’acord amb el Pla. Un simulacre es planteja com
una comprovació de l’operativitat del Pla i a diferència de l’exercici, implica la participació de
tota l’estructura i mitjans contemplats al Pla. És important que el simulacre es faci en condicions
el més semblants possible a una emergència real.
Vulnerabilitat: predisposició intrínseca d'un element o sistema a patir danys davant d'un
fenomen d'una intensitat determinada.
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DOCUMENT 1. GENERALITATS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL.
1.1.

Introducció, normativa i disposicions legals

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les
persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del
municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions
amb el sistema autonòmic de protecció civil.
A causa de que Montgai és un municipi afectat per diferents riscos definits com riscos
territorials: emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt
risc, emergències per risc d’onades de calor, i risc per concentració de persones; i riscos
especials: emergències per risc d’inundacions, risc de nevades, risc de ventades i risc sísmic,
segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, i d’acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil
de Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal,
del qual aquest document n’és la base.
Aquest Document té validesa durant els pròxims quatre anys i suposant que no es produeixi
un canvi substancial en el municipi que afecti a l’emergència, com un canvi de govern o
variació en l’afectació del risc, entre d’altres. En aquest cas s’hauria de realitzar un revisió
del pla.
D’altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s’ha realitzat, a banda del Decret
155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i
homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el procediment per a la seva
tramitació conjunta, d’acord amb les disposicions legals, Plans d’emergència i normativa que es
descriu a continuació:
A nivell municipal:
•

Pla de Protecció Civil per Inundacions homologat per la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya el dia 20-10-2009.

•

El municipi de Montgai ha signat el Conveni de cooperació amb el Consell Comarcal de
la Noguera per l’adhesió al servei de Protecció Civil regulat pel Pla d’Assistència i Suport
en matèria de Protecció Civil (PAS). El 23 d’octubre de l’any 2009, la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya va homologar el Pla d’Assistència i Suport (PAS) en matèria
de Protecció Civil de la comarca de la Noguera.

A nivell autonòmic:
•

Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s’aprova el Pla de protecció civil de Catalunya
(PROCICAT).
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•

Acord GOV/40/2020, de 3 de març, pel qual es revisa el Pla d'actuació del PROCICAT per
pandèmies, que passa a denominar-se Pla d'actuació del PROCICAT per emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

•

Acord GOV/165/2014, de 9 de desembre, pel qual s’aprova el Pla especial per a
emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT).

•

Acord GOV/141/2014, de 21 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).

•

Acord GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT).

•

Acord GOV/138/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).

•

Acord GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT).

•

Acord GOV/117/2017, d’1 d’agost, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i
ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT).

•

Acord GOV/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT).

•

Acord GOV/139/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT).

•

Acord GOV/128/2010, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Pla especial per a emergències
aeronàutiques a Catalunya (AEROCAT).

•

Acord GOV/15/2015, de 10 de febrer, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial
d’emergències per contaminació de les aigües marines de Catalunya (CAMCAT).

Pàgina 8 de 119

Document únic de protecció civil
Municipi de Montgai

1.2.

Dades generals del municipi

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI

NOM MUNICIPI

MONTGAI

COMARCA

LA NOGUERA

PROVÍNCIA

LLEIDA

El municipi de està situat a la part sud de la comarca de La Noguera i consta de dos nuclis de
població (Montgai i Butsènit d’Urgell), amb les coordenades geogràfiques (UTM) següents als
centres del nuclis:
•

Montgai:
X= 330.632
Y= 4.629.612

•

Butsènit d’Urgell:
X= 333.252
Y= 4.629.602
SUPERFÍCIE (km2)

Municipi Montgai
* Població any 2017

POBLACIÓ
*(habitants)

28,94 km2

636

DENSITAT POBLACIÓ
(hab/km2)
22,0

1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA
El municipi de Montgai limita amb els següents municipis
UNICIPI

Cubells
Foradada
Preixens
Castellserà
Penelles
Bellmunt
Bellcaire

TELÈFON

TELÈFON POLICIA

AJUNTAMENT

LOCAL

973 45 90 05
973 40 00 95
973 39 02 16
973 61 00 05
973 61 02 46
973 61 04 36
973 58 60 05

No en disposa
No en disposa
No en disposa
No en disposa
No en disposa
No en disposa
No en disposa

UBICACIÓ

O, N-O
N-E
E
S-E
S
S
S-O

La superfície total del municipi ha estat obtinguda de l’Institut d’Estadística de Catalunya
(IDESCAT). Les superfícies parcials han estat obtingudes a partir dels percentatges d’usos del sòl
de l’Inventari Ecològic Forestal de Catalunya elaborat pel CREAF.
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Superfície agrícola
Superfície forestal
Superfície de prats i matollars
Superfície urbana
Superfície total

2.430 Ha
159 Ha
247 Ha
56 Ha
2.892 Ha

1.2.3. DADES DE POBLACIÓ
DADES DE POBLACIÓ
POBLACIÓ TOTAL

625 habitants (any 2019)

POBLACIÓ ESTACIONAL MITJANA

900 habitants

Existeixen dos nuclis de població al municipi de Montgai, segons dades de la pàgina web Municat
(dades de l’any 2013), la població es distribueix de la manera següent:

NOM DEL NUCLI

NOMBRE D’HABITANTS

Butsènit d’Urgell
Butsènit d’Urgell
Disseminat de Butsènit d’Urgell
Montgai
Montgai
Disseminat de Montgai

218
181
37
407

350
57
625

Total

La població del municipi esta experimentant un decreixement continuat i que s’ha accelerat els
darrers anys, passant de 819 habitants censats l’any 2003 a 625 habitants el 2019.
1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ
Carretera/autopista

Titularitat

LV-3025

Diputació de Lleida

LV-3025b

Diputació de Lleida

LV-3025c

Diputació de Lleida

Carretera de
Montgai a Bellmunt
Carretera de
Montgai a Cubells

Descripció
Travessa el municipi de d’est a oest, des
del punt quilòmetric 5,5 al 12,4.
Travessia de la LV-3025 per l’interior del
nucli de Montgai
Travessia de la LV-3025 per l’interior del
nucli de Butsènit.

Ajuntament de
Montgai

Partint de la part sud del nucli de Montgai,
discorre fins a Bellmunt.

Ajuntament de
Montgai

Partint de la part nord del nucli de
Montgai, discorre fins a Cubells, essent el
límit del municipi durant un llarg tram.
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NFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ
CARRETERA

TITULARITAT

LV-3025

Generalitat de
Catalunya

LV-3025b
LV-3025c
Carretera de
Montgai a
Bellmunt
Carretera de
Montgai a
Cubells
LÍNIA DE FERROCARRIL

PUNTS QUILOMÈTRICS

PONTS I TÚNELS

(FRONTERERS)

Ajuntament de
Montgai
Ajuntament de
Montgai

Travessa el municipi
de d’est a oest, des
del punt quilomètric
5,5 al 12,4.
Té una longitud de
1,26 km
Té una longitud de
1,29 km

Ajuntament de
Montgai

Té una longitud de
0,6 km

No hi ha ponts ni túnels al
recorregut.

Ajuntament de
Montgai

Té una longitud de
2,4 km

No hi ha ponts ni túnels al
recorregut.

CARACTERÍSTIQUES

Hi ha dos petits ponts
sobre el riu Sió.
No hi ha ponts ni túnels al
recorregut.
No hi ha ponts ni túnels al
recorregut.

PONTS I TÚNELS (PUNT

ESTACIONS

QUILOMÈTRIC)

No existeix cap línia de ferrocarril al municipi de Montgai.
ESTACIÓ AERONÀUTICA

DADES DE CONTACTE

CARACTERÍSTIQUES

No existeix cap estació aeronàutica al municipi de Montgai.
PORT MARÍTIM

DADES DE CONTACTE

CARACTERÍSTIQUES

No existeix port marítim al municipi de Montgai.
1.2.5. SERVEIS BÀSICS
Línia de gasificació:
LÍNIA DE GASIFICACIÓ

CARACTERÍSTIQUES DEL

COMPANYIA

TRANSPORT

No existeix servei de gas al municipi de Montgai.

Xarxa elèctrica:
LÍNIA ELÈCTRICA

TENSIÓ

COMPANYIA

Línia d’Alta Tensió

110 Kv

FECSA-ENDESA
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Torre de comunicacions:
TORRE DE

COMPANYIA

TELECOMUNICACIONS
Antena telefonia

Vodafone

Antena telefonia

COORDENADES UTM
X= 305.489
Y= 4.625.120

Si venen altres operadors

X= 305.510

Movistar

CARACTERÍSTIQUES

han de muntar-ho en aquest

Y=4.625.081

punt.

Xarxa d’aigua potable:
El servei d’aigua potable del municipi és gestionat pel propi Ajuntament, els rebuts els emet la
Diputació de Lleida, i el control de les potabilitzadores el gestiona l’empresa Aqualia.

1.2.6. CLIMATOLOGIA
Dades de precipitacions mitjanes durant el 2017 a l’estació de la Xarxa d’Estacions
Meteorològiques Automàtiques (XEMA) de Vallfogona de Balaguer (la més propera al municipi
de Montgai).
PRECIPITACIÓ ACUMADA MENSUAL 2017
MES

GEN

FEB

MARÇ

ABR

MAIG

JUNY

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

L/M2

12,8

13,5

85,1

33,1

24,8

43,5

11,6

16,1

36,7

33,4

1,1

15,2

Precipitació anual total: 326,9 l/m2
TEMPERATURA MITJANA MENSUAL2017
MES

GEN

FEB

MARÇ

ABR

MAIG

JUNY

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

ºC

2,9

7,8

10,9

13,3

18,7

23,7

25,0

24,4

18,2

15,9

6,5

2,3

VENTS DOMINANTS

De component nord
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.

LOCALITZACIÓ

CARACTERÍSTIQUES

ENLLAÇ WEB

ESTACIÓ

Vallfogona de

Estació de la Xarxa d’Estacions

http://www.meteo.cat/observacions/

1

Balaguer

Automàtiques (XEMA)

xema/dades?codi=V1

1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA
ALTITUD MÀXIMA

392 metres
Serra Llarga

ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES

Butsènit d’Urgell: 307 m

ALTITUD MÍNIMA

263 metres
Riu Sió al límit del municipi

ALTITUD MÍNIMA AMB POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES
ALTITUD DEL NUCLI URBÀ
RIUS

Montgai: 270 m
Montgai (mitjana): 282 m
Butsènit d’Urgell (mitjana): 295 m
Riu Sió
Torrent del Marxant

TORRENTS DESTACABLES

Torrent de la Perallonga
Torrent de la Colomina
Sèquia gran del Canal d’Urgell

CANALS

Sèquia petita del Canal d’Urgell
Sèquia del Canal d’Urgell
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1.3.

Organització municipal de protecció civil

1.3.1. ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS
L’organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a
terme la protecció civil del municipi, amb l’objectiu de fer front a les emergències que puguin
sorgir dins del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i el medi ambient.
L’estructura de l’organització municipal de protecció civil té com a punt més elevat de
responsabilitat a l’alcalde, que és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal i, com a base
de l’organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les
accions per tal d’aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal.
En aquest apartat es tracta doncs, de donar a conèixer les diferents figures dins de l’organització
municipal de protecció civil tot explicant les seves funcions i responsabilitats.
Comissió municipal de protecció civil:
La Comissió Municipal de Protecció Civil és un òrgan que es crea pel Pla de l'ajuntament i està
presidit per l'alcalde o alcaldessa. És l'òrgan que vetlla per la prevenció i la seguretat del municipi
i és el marc de col·laboració, coordinació i presa d’acords entre els diversos serveis
municipals i entre les diferents administracions amb incidència en el municipi en matèria
d’anàlisi de risc, prevenció, planificació, intervenció, informació a la població i rehabilitació. Així
doncs, es tracta d'un òrgan amb caràcter consultiu, deliberant i coordinador.
Composició:
COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL
NOM

CÀRREC

Jaume Gilabert i Torruella

Alcalde

Elisabet Darbra i Badia

Tinent alcalde

Jaume Escolà i Solà

Regidor

Josep Mª Darbra i Gasset

Regidor

Marta Salsé i Costafreda

Regidora

Ramon Vilapriño i Mora

Regidor

Francesc Xavier Villaró i Novell

Regidor

La composició de la Comissió municipal de Protecció Civil serà diferent en cada municipi, però
en general integrada per representats de l'ajuntament i de les altres administracions que
disposen de serveis afectes als plans municipals; per representants de les entitats
col·laboradores en funcions de protecció civil i de l'associació de voluntaris i voluntàries, si n'hi
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ha; pels directors o directores dels plans d'autoprotecció de les empreses i dels centres del
municipi que hi siguin convocats, i pel personal tècnic que es consideri necessari.
L’organigrama municipal en emergències segueix el següent patró:

Centre Receptor
d’Alarmes (CRA)

COMITÈ
D'EMERGÈNCIES

Alcalde

Coordinador d'emergències

Gabinet d’informació

Cap del Grup Local
d’Intervenció

Cap del Grup Local
Logístic i d’Acollida

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

Cap del Grup Local
Sanitari

Grup Local
d’Intervenció

Grup Local Logístic i
d’Acollida

Grup Local d’Ordre i Avisos
a la població

Grup Local Sanitari

En resum, s’ha de realitzar una explicació de les funcions i responsabilitats del municipi i de les
figures següents:
Centre Receptor d'Alarmes (CRA)
És el centre on es reben i des d'on es notifiquen els avisos d'emergència.
Comitè d'emergències:
o

Alcalde

o

Consell Assessor

o

Gabinet d’informació municipal

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent:
Alcalde
L’alcalde del municipi és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal, i per tant el director del
Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l’emergència. Pot delegar les
funcions de direcció del Pla al/a la tinent/a d’alcalde (o a altres regidors/es, si en manquen).
L’alcalde és el responsable màxim de l’elaboració, la implantació i l’execució del Pla de
protecció civil municipal.
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Consell Assessor
El Consell Assessor té per funcions:
-

Assessorar el director del pla, l’alcalde.

-

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

-

Altres funcions específiques per a cada risc concret.

El Consell Assessor es compon de:
-

El / La cap del Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població

-

El / La cap del Grup Local Sanitari

-

El / La cap del Grup Local Logístic i d’Acollida

-

El / La cap del Grup Local Específic pel Risc corresponent en cada cas

-

El / La coordinador municipal de l’emergència

-

Altres en funció del risc a criteri del director del Pla, en general tots els regidors i/o
tècnics implicats en la resolució de l’emergència

Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població
Les funcions d’avisos són:
-

Avisar a la població afectada que estigui en les zones de risc de l’emergència i
especialment als elements vulnerables.

-

Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població.

Les funcions d’ordre són:
-

Coordinar i executar les tasques d’allunyament, evacuació o confinament de la població
i dels elements vulnerables.

-

Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc.

-

Controlar els accessos a la zona de risc.

-

Realitzar la vigilància viària a la zona d’emergència, efectuant el control del trànsit
d’accés dels components dels grups d’emergència.

-

Guiar els actuants cap al Centre de Comandament Avançat (CCA) i a l’Àrea sanitària.

Grup Local d’Intervenció
Les seves funcions són:
-

Assessorar tècnicament als diferents cossos d’emergència sobre l’actuació en front de
l’emergència.

-

Donar recolzament a les tasques necessàries per a prevenir i controlar les emergències.
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-

Donar recolzament a les tasques de rescat i salvament de persones i béns.

-

Informar el coordinador del CCA i atendre les seves instruccions.

Grup Local Sanitari
Les seves funcions són:
-

Informar-se de la situació sanitària en l’àrea d’emergència.

-

Prestar assistència sanitària in situ.

-

Conèixer l’estat i la ubicació dels afectats.

-

Cobrir les necessitats farmacèutiques.

-

Prestar atenció psicològica als afectats i familiars.

-

Realitzar les tasques de salut pública.

Grup Local Logístic i d’Acollida
-

Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals.

-

Preparar els centres d’acollida i gestionar-los per tal que es pugui acollir a la població.

-

Donar allotjament, proveïment d’aliments, control i serveis socials a les persones
afectades.

-

Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin.

-

Rebre el voluntariat.

Coordinador municipal de l’emergència
És la figura que fa de vincle entre l’alcalde i els diferents grups d’emergència, essent el màxim
responsable del Consell Assessor. És el responsable de comunicar amb els diferents grups
d’emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst, a més de suplir a l’alcalde
en cas que fos necessari, amb una disponibilitat de 24 hores al dia.
Les seves funcions són:
-

Coordinar l’emergència.

-

Comunicar amb tots els grups d’emergència municipal.

-

Rebre comunicacions del CRA.

-

Assessorar l’alcalde.

-

Controlar la situació i evolució de l’emergència i supervisar les accions dels diferents
grups d’emergència.

Representant municipal al PROCICAT
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És el responsable de traslladar-se al CECAT, en cas que aquest ho requereixi, per tal de donar
informació a Protecció Civil, d’una forma directa i conjunta, de tot el que pugui ser necessari
per a la resolució de l’emergència.
Gabinet d’Informació Municipal
El Gabinet d’Informació Municipal és l’òrgan responsable de donar la informació en el
moment de l’emergència.
Les seves funcions són:
-

Aplegar informació sobre l’emergència

-

Transmetre (o difondre) la informació generada dins el Comitè d’Emergències a la
població en general i a les persones directament o indirectament afectades

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL
NÚMERO DE FITXA
CÀRREC OPERATIU
CÀRREC HABITUAL
D’ACTUACIÓ
Centre Receptor d’Alarmes
Ajuntament de Montgai
1
Alcalde
Jaume Gilabert i Torruella
2
Coordinador municipal de
Elisabet Darbra i Badia
3
l’emergència
Cap del Grup local d’ordre i
Elisabet Darbra i Badia
4
avisos a la població
Cap del Grup local logístic i
Jaume Escolà Solà
5
d’acollida
Cap del Grup local sanitari
Elisabet Darbra i Badia
6
Cap del Gabinet
Jaume Gilabert i Torruella
7
d’informació
Cap del Grup local
Jaume Gilabert i Torruella
8
d’intervenció
Representant municipal al
Jaume Gilabert i Torruella
9
PROCICAT
1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ

» Centres de recepció d’alarmes (CRA)
Lloc

AJUNTAMENT DE MONGAI

Adreça

Prat de la Riba, 1

Telèfon

973 43 00 05

Mòbil Alcalde
Correu electrònic
Altres comunicacions

ajuntament@montgai.cat
Fax: 973 43 01 57
Xarxa RESCAT
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Protocols, fitxes
d’actuació, etc.

Fitxa d’actuació núm. 1
Directori telefònic

El CRA és un centre que ha d’estar operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l’any. En cas que no
sigui possible, aquestes funcions seran dutes a terme per l'alcalde o persona en qui delegui.
Funcions
•
•
•
•
•
•

Notificar qualsevol alarma al 112 i al CECAT.
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.
Establir contacte amb el coordinador municipal de l'emergència o l'alcalde.

» Centres de Coordinació Operativa Local (CECOPAL)
Lloc

AJUNTAMENT DE MONGAI

Adreça

Prat de la Riba, 1

Telèfon

973 43 00 05

Correu electrònic
Recursos
Altres comunicacions

ajuntament@montgai.cat
Xarxa telefònica, internet i 2 terminals Xarxa Rescat
Fax: 973 43 01 57

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.
• Notificar als grups operatius i al CECAT l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil
municipal.
• Facilitar, si 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.
• 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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1.4.

Programa i procediment d’implantació, simulacres, manteniment, revisió i
actualització

1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA
El responsable de dur a terme les tasques d’implantació serà el Sr. Jaume Gilabert i Torruella,
qui ostenta el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Montgai. Aquest ajuntament no disposa de
tècnic de protecció civil.
Programa de formació dels actuants
Es duran a terme les següents reunions d’implantació i de manteniment de l’operativitat del Pla:
Data
Període
Març- Abril
Període
Març- Abril
Període
Octubre a
Desembre

Tipus
Sessió informativa i
planificació de la campanya.
Repàs de la cartografia, zones
de risc, elements vulnerables
i protocols d’actuació
Simulacre de gabinet. Reunió
de treball.
Sessió informativa i
planificació de la campanya.
Repàs de la cartografia,
elements vulnerables i
protocols d’actuació

Risc

Adreçat

INUNCAT

Caps dels
actuants

grups

locals

INUNCAT

Director del PAM i els caps
dels grups locals actuants

NEUCAT

Caps dels grups actuants
locals.

NEUCAT

Voluntaris
municipals
ocasionals, com poden ser
les persones del municipi
que col·laboren en les
emergències amb els seus
recursos privats o bé cedits
pel municipi.

Període
Octubre a
Desembre

Reunió de treball

Període
Octubre a
Desembre

Reunió de coordinació dels
actuants
municipals:
Simulacre de gabinet

NEUCAT

Atemporal

Sessió informativa

SISMICAT

Caps dels grups actuants
locals.

Atemporal

Reunió de coordinació dels
actuants municipals:
Simulacre de gabinet

SISMICAT

Caps dels grups actuants
locals.

Informació a la població
Programa de campanyes informatives anuals:
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Campanya

Tipus de risc

INUNCAT

Inundacions.
Especial.

NEUCAT

Nevades i
glaçades.
Especial.

SISMICAT

Sismes

Campanya
Revetlles

De temporada

Tipus

Data

Fer difusió del material que s’envia
des de la Direcció General de
Protecció Civil (DGPC), de la
campanya de risc d’inundacions,
INUNCAT.
Fer difusió del material que s’envia
des de la Direcció General de
Protecció Civil (DGPC), de la
campanya de Nevades i Glaçades
del NEUCAT.
Fer difusió del material de la
Direcció General de Protecció Civil
(DGPC).
Fer difusió de les mesures
d’autoprotecció específiques de la
campanya de revetlles que s’envia
des de la Direcció General de
Protecció Civil (DGPC).

Març, abril, maig i
setembre, octubre,
novembre.
Període
Novembre a
Desembre

Atemporal

Agost

1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA
Actualitzacions:
•

S’ha de realitzar anualment.

Revisió:
•
•

S’ha de realitzar cada quatre anys.
S’ha d’enviar, a la Delegació Territorial de Lleida perquè el faci arribar a la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya per tal que aquesta la pugui homologar.

MANTENIMENT DEL PLA

Data d'homologació:

22-10-2009

Data d'homologació de l’última revisió:

2009

Data de l'última actualització:

2021

Data de la propera revisió:

2025

1.4.3. PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES.
S’ha de dur a terme, com a mínim, un simulacre d’algun dels riscos definits al DUPROCIM cada
any. Sent de despatx, de trucades, amb mobilització de mitjans propis o amb mobilització de
mitjans externs.

Emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial risc:
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PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES
Exercici nº:

1

Data

Hora

Escenari
Evolució d’un brot en una residència de gent gran amb una defunció confirmada.
Zona involucrada
Establiment afectat i llocs de residència dels possibles contactes.
Característiques
Simulacre de despatx
Verificació i comunicació d’exercici a organisme oficial competent:
CECAT, Salut, etc.
Avaluació
---

Emergències per risc de nevades:
PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES
EXERCICI Nº:

1

DATA

Març

HORA

ESCENARI

Ajuntament. Simulacre de despatx
ZONA INVOLUCRADA

Municipi.
CARACTERÍSTIQUES

Simulacre de gabinet d’activació del Pla de nevades
Reconeixement de la xarxa viària, els elements vulnerables i la cartografia.
Adreçat a: Caps de grup local d’intervenció, Cap del Grup local d’ordre i avisos a la població i
Coordinador municipal de l’emergència.
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D’EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:
CECAT
AVALUACIÓ
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---

Emergències per risc d’inundacions:
PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES
EXERCICI Nº:

2

DATA

Novembre

HORA

ESCENARI

Ajuntament. Simulacre de despatx
ZONA INVOLUCRADA

Municipi.
CARACTERÍSTIQUES

Simulacre de gabinet d’activació del PAM d’inundacions
Adreçat a: Director del PAM i caps dels grups locals.
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D’EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT:
CECAT, Salut, etc.
AVALUACIÓ
---

Un altre dels objectius del programa d’implantació és programar, realitzar i avaluar els
simulacres que validin el correcte funcionament del Pla de Protecció Civil Municipal, tal com s’ha
previst i com s’ha portat a la pràctica. Així mateix, és necessari programar simulacres al llarg del
temps, a fi de validar el correcte funcionament del pla durant tot el seu període de vigència.
Realitzar simulacres i informar-ne als òrgans de les administracions competents, és una obligació
de la persona responsable de la Implantació del Pla.
S’ha de dur a terme, com a mínim, un simulacre cada quatre anys.
Aquests simulacres consistiran en posar a prova el Pla de Protecció Civil i així poder veure les
errades i desajustos que puguin succeir-hi per millorar el Pla de Protecció Civil del municipi.
Seran partícips d’aquests exercicis i simulacres de tots els agents actuants incorporats dins
d’aquest Pla.
Aquests exercicis o simulacres ens serviran per la detecció de possibles errors, l’ensinistrament
dels diferents grups d’actuants, l’estat del material utilitzat i també per a la sensibilització per a
la població.
Amb aquests exercicis i simulacres podrem valorar l’efectivitat del Pla i ens proporcionaran uns
sistemes d’indicadors per així poder avaluar el mateix Pla:
• Indicadors de quantitat: nombre de persones formades, nombre d’exercicis i simulacres
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realitzats, temps utilitzat per posar-lo en pràctica....
• Indicadors de qualitat: per així poder percebre la sensació de seguretat de la població
respecte als riscos que es puguin presentar en cas de nevada.
• Indicadors de lliurament: temps de resposta al simulacre...
• Indicadors de cost: per així saber i poder constatar les inversions i previsions que s’haurien
de fer en qüestió de seguretat al municipi.
En funció dels indicadors, es prendran decisions per a poder millorar el Pla en el seu
funcionament i en l’adquisició de material destinat en matèria de protecció.

1.5.

Bases per al pla de recuperació previst a l’article 31 de la Llei 4/1997

1. Recopilació de les fonts d’informació dels danys produïts:
•

Tècnics municipals

•

Brigada d’obres

•

Agents de la Policia Municipal, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil

•

Bombers

•

Servei d’enllumenat, de clavegueram… del municipi

•

Companyies de l’aigua, del gas, d’electricitat i de telèfons

•

Serveis de transports: ferrocarrils, transport urbà, empreses d’autocars, empreses
de transports…

•

Carreteres

•

Indústries, comerços… del municipi

•

Particulars

•

Serveis sanitaris

•

Altres que el municipi consideri oportú

2. Recopilació de les dades dels danys que s’han produït:
-

Localització dels danys: cal indicar el lloc concret (fins i tot amb cartografia).

-

Descripció de:
o

Els elements afectats (cal indicar el tipus d’element i una descripció).

o

Els tipus dels danys que s’han produït.

o

Causes que han produït els danys.

3. Valoració econòmica dels danys (despeses que s’han generat durant l’emergència i cost per
recuperar la normalitat).
És responsabilitat de l’Ajuntament l’adopció immediata de les mesures següents:
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•

Notificació a les companyies de gas, d’electricitat, de telèfons, de llum, carreteres,
mitjans de transport de les avaries, talls de subministrament, dels danys que s’han
produït

•

Acollida de la població

•

Proveïment de recursos a la població

•

Desenrunament i neteja

•

Recerca de mitjans i recursos

•

Control d’aqüífers

Proposta de reconstrucció o reparació dels danys:
•

Descripció de les obres, reparacions… a realitzar per recuperar o reparar els danys
(la proposta es pot realitzar per evitar la repetició dels danys)

•

Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat)

•

Designació de responsables

•

Definició de terminis

Cal saber si la zona s’ha declarat o no zona d’actuació especial (o catastròfica). En aquest cas
les ajudes vindran de l’Estat, el qual aprova un Reial decret llei (primer l’aprova el Consell de
Ministres i posteriorment el validen les Corts), per establir de forma concreta i per a cada
catàstrofe totes les mesures, actuacions i procediments a seguir. S’hi estableixen, també, les
previsions de finançament mitjançant el crèdit extraordinari.
Al marge de les subvencions que dóna l’Estat, pot haver-hi ajudes de les comunitats autònomes,
la Unió Europea, les diputacions... En aquest cas, cal tenir en compte que aquestes ajudes són
incompatibles amb les que pugui donar l’Estat.
Cal destacar que queden excloses les ajudes de les diferents administracions als danys produïts
en béns assegurats, ja que existeix el Consorci de Compensació d’Assegurances, entitat
autònoma de caràcter públic que actua com a reasseguradora de les companyies privades en
cas que es produeixin catàstrofes.
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Administració

Tipus d’ajuts

A qui van destinats

Departament de Medi Ambient
Ajuts en les despeses derivades en l’abastament

•

Ens locals.

•

Ens locals.

•

Ens locals, només municipis

d’aigua mitjançant camions de cisterna.
Departament de Governació
Ajuts als ens locals de Catalunya en situacions
excepcionals, d'urgència o derivades de
catàstrofe produïdes per diferents adversitats
climàtiques (aiguats, nevades, temporals de vent,
etc), que en molts casos han malmès
infraestructures i serveis de titularitat local i
produeixen despeses no previstes en els
pressupostos dels ens locals.
GENERALITAT

Departament de Política Territorial i Obres
Públiques
Ajuts als ajuntaments de muntanya per al
finançament de les operacions necessàries per a

de muntanya.

la neteja i el manteniment de carreteres i vies de
comunicació municipals afectades per les
nevades.
Departament d’Agricultura i Ramaderia Pesca i
Medi Natural
Ajuts als ens locals de Catalunya en Matèria de

•

Ens locals.

•

Ens locals.

•

Unitats

Gestió Forestal en arranjament de vials aptes per
a vehicles d’extinció d’incendis i creació i
manteniment de punts d’aigua.
Diputació de Lleida
Programa d’ajuts per danys en infraestructures
DIPUTACIÓ

municipals.
Subvencions i ajuts directes.
Ministerio de Interior

ESTAT

familiars

o

Subvencions en atenció a determinades

convivència econòmica.

necessitats derivades de situacions d’emergència •

Ens Locals.

o de naturalesa catastròfica.

Persones

•

físiques

jurídiques.
•
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•

Establiments

industrials,

mercantils i de serveis.
ALTRES AJUTS QUE PUGUIN SORTIR I QUE S’INFORMARAN DE LA SEVA EXISTÈNCIA

DOCUMENT 2. ANÀLISI DEL RISC.
2.0.- Metodologia d’anàlisi de risc
El primer pas abans de realitzar l’anàlisi de riscos és la seva identificació. Un cop hagin estat
identificats cal procedir a la seva avaluació.
El primer pas és definir la probabilitat que es doni l’escenari en qüestió:
Probabilitat baixa
Probabilitat mitjana
Probabilitat alta

Quan l’emergència es dona en rares ocasions (per exemple,
menys d’una vegada cada 100 anys).
Quan l’emergència es dona algunes vegades (per exemple, entre
una vegada a l’any i cada 100 anys).
Quan l’emergència es dona sempre o quasi sempre (per
exemple, més d’una vegada l’any)

Per a cadascun dels escenaris esmentat es valoraran les seves conseqüències:
Conseqüència baixa

Conseqüència mitjana

Conseqüència alta

L’emergència no suposa danys al territori afectat. Només es
causen problemes operatius.
L’emergència produeix danys en parts del territori on s’ha
produït . Pot suposar la interrupció del funcionament normal
d’aquella part del municipi.
Lesions lleus a les persones.
L’emergència produeix la greus danys a la totalitat del
municipi. Suposa conseqüències greus pel territori i el normal
funcionament del municipi.
Pot causar morts.

L’estimació del risc per a cada escenari es valora a partir de les probabilitats i les conseqüències
en la taula següent:

Probabilitat

Baixa
Mitjana
Alta

Baixa
Trivial
Tolerable
Moderat

Conseqüències
Mitjana
Tolerable
Moderat
Important

Alta
Moderat
Important
Sever

Si a l’efectuar l’Avaluació del risc es dedueix que el risc no es tolerable, s’ha de controlat aquest
risc mitjançant l’aplicació de les mesures preventives o correctores adients.
Els nivells de riscos indicats al quadre anterior, formen la base per decidir si es requereix
millorar els controls existents o implantar-ne de nous.
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A la taula següent es mostra un possible criteri per la presa de decisió. La taula també indica
que els esforços precisos per al control dels riscos i la urgència amb la que s’han d’adoptar les
mesures preventives i de control, han de ser proporcionals al risc.
Risc
Trivial (T)
Tolerable (TO)

Moderat (MO)

Important (I)
Sever (S)

2.1.

Acció i temporalització
No es requereix cap acció específica.
No es necessita millorar l’acció preventiva, però es poden considerar
solucions més rentables o millores que no suposin una càrrega
econòmica important. Es requereixen comprovacions periòdiques per
assegurar-se que es manté l’eficàcia de les mesures de control.
S’han de fer esforços per reduir el risc determinant les inversions
precises. Les mesures per reduir el risc s’han d’implantar en un
període determinat. Quan el risc moderat està associat amb
conseqüències molt nocives, es precisarà una acció posterior per
establir amb més precisió la probabilitat de dany com a base per
determinar la necessitat de millora de les mesures de control.
No s’ha de realitzar l’activitat fins que s’hagi reduït el risc. Pot ser
necessari dedicar recursos considerables per controlar el risc.
No s’ha de realitzar l’activitat fins que s’hagi reduït el risc. Si no és
possible reduir el risc, inclús amb els recursos il·limitats, s’hauria de
prohibir l’activitat.

Risc territorial

Els riscos territorials són aquell que es poden incloure dins del Pla de Protecció Civil de
Catalunya (PROCICAT). En aquest apartat es pretén elaborar una anàlisi dels riscos que el
PROCICAT contempla per a cadascun dels municipis de Catalunya.
Aquests riscos són tots els que es puguin tenir en compte fora dels que disposin d’un Pla
especial d’Emergència.
RISC TERRITORIAL
DESCRIPCIÓ

AVALUACIÓ

Les Emergències per malalties
transmissibles emergents amb
Emergències
associades a
malalties
transmissibles
emergents amb
potencial alt risc:

potencial alt risc, que afectin a
Catalunya

i

que

impliquin

l’activació del Pla PROCICAT per Tot el municipi pot estar afectat per
part de la Generalitat. Poden malalties transmissibles emergents
plantejar greus problemes com amb potencial alt risc.
elevada demanda de mitjans
sanitaris, mortalitat, i molta
alarma

social.

Paral·lelament,

poden

arribar

a

limitar
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funcionament dels serveis públics
i activitats econòmiques.
Emergències
associades
Emergències en el
transport de viatgers
per ferrocarril:

o
al

incidències

transport

per

ferrocarril que afectin a la línia de
RENFE al seu pas pel municipi que
impliquin

l’activació

PROCICAT

per

part

del

Pla

de

la

Generalitat o per part del mateix

d’un tram de ferrocarril.
El municipi no està afectat pel Pla
PROCICAT de risc d’emergències en
el transport de viatgers per
ferrocarril.
No existeix el risc al municipi.

municipi.
Emergències associades a onades
de calor severes que afectin a
Emergències per

Catalunya, i al terme municipal, i

onades de calor

que impliquin l’activació del Pla
PROCICAT

per

part

de

la

Generalitat.
Emergències

associades

a

emergències, incidents, accidents
Emergències per

en

concentració de

concentració de persones en el

persones

terme municipal, i que impliquin

esdeveniments

amb

l’activació del Pla de Protecció
Civil Municipal.

2.2.

El municipi de Montgai no disposa

La probabilitat d’ocurrència d’una
onada de calor es mitjana, i les
conseqüències es valoren com a
mitjanes. Per tant, s’estima el risc
com a Moderat.

La probabilitat d’ocurrència d’una
emergència per concentració de
persones és baixa, i les
conseqüències es valoren com a
mitjanes. Per tant, s’estima el risc
com a Tolerable.

Riscos especials.

Són riscos concrets que poden afectar al municipi i que tenen un tractament especial a l’hora de
la seva planificació. La seva naturalesa els requereix d'uns mètodes tècnics i científics adequats
per avaluar-los i tractar-los i els plans que en resulten s'han d'elaborar d'acord amb les directrius
bàsiques previstes a la normativa.
D’aquesta normativa sorgeixen els plans d’àmbit superior (Plans Especials de la Generalitat), els
quals deriven amb els plans de Protecció Civil Municipals i que han de permetre la interfase
entre el pla d’àmbit superior (Generalitat) i el pla d’àmbit municipal (Ajuntaments).
Poden ser riscos naturals (incendis, nevades, inundacions, sismes ) com riscos tecnològics
(accidents en el transport de matèries perilloses, radiològics, químics, accidents d’aviació,
accidents en establiments de matèries perilloses...) i en base els plans especials superiors de la
Generalitat (infocat, neucat, inuncat, sismicat, transcat, radcat...), determinen quins municipis
estan obligats o recomanats a elaborar el seu pla municipal.
El municipi està afectat pels següents riscos especials:
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RISCOS ESPECIALS
DESCRIPCIÓ

AVALUACIÓ

El municipi de Montgai no està
afectat pel Pla PLASEQCAT.
El Pla d’emergència exterior del
Risc químic

sector químic de Catalunya és

(PLASEQCAT):

l’encarregat de gestionar aquest
tipus de risc.

El municipi no es troba en una zona
afectada
pel
Pla
Especial
d’Emergències per Risc Químic.
No existeix el risc al municipi.

El Pla especial d’emergències per
Risc d'incendi forestal

incendis forestals de Catalunya és

(INFOCAT):

l’encarregat de gestionar aquest

El municipi de Montgai no està
afectat pel Pla INFOCAT.

tipus de risc.
El municipi de Montgai té l’obligació
de redactar el Pla INUNCAT.
El Pla especial d’emergències per
Risc d'inundacions

inundacions de Catalunya és

(INUNCAT):

l’encarregat de gestionar aquest
tipus de risc.

El risc d’inundacions està valorat com
a MODERAT.
El Pla està redactat i homologat en
data 22/10/2009

El Pla especial d’emergències per
a accidents en el transport de
Risc químic en el

mercaderies perilloses per

transport (TRANSCAT):

carretera i ferrocarril a Catalunya
és l’encarregat de gestionar

El municipi de Montgai no està
afectat pel Pla TRANSCAT.
Al municipi no existeixen vies de tren
o carreteres on existeixi un trànsit
important de mercaderies perilloses.

aquest tipus de risc.
El Pla especial d’emergències per
Risc per nevades

nevades a Catalunya és

(NEUCAT):

l’encarregat de gestionar aquest

Risc per allaus
(ALLAUCAT):

El municipi de Montgai té la
recomanació de redactar el Pla
NEUCAT .

tipus de risc.

El Pla no està redactat

El Pla especial d’emergències per

El municipi de Montgai no està
afectat pel Pla ALLAUCAT.

allaus a Catalunya és l’encarregat
de gestionar aquest tipus de risc.

No existeix el risc al municipi.

Risc aeronàutic

El Pla especial per a emergències

(AEROCAT):

aeronàutiques de Catalunya és

El municipi de Montgai no està
afectat pel Pla AEROCAT.
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l’encarregat de gestionar aquest

No existeix el risc al municipi.

tipus de risc.
El Pla especial per a emergències
Risc contaminació
accidental de les

El municipi de Montgai no està
afectat pel Pla CAMCAT.

per contaminació de les aigües
marines de Catalunya és

aigües marines

l’encarregat de gestionar aquest

(CAMCAT):

No existeix el risc al municipi.

tipus de risc.

El Pla especial d’emergències per
Risc per ventades

risc de ventades a Catalunya és

(VENTCAT)

l’encarregat de gestionar aquest

Risc sísmic (SISMICAT):

El municipi de Montgai té la
recomanació de redactar el Pla
VENTCAT:

tipus de risc.

El municipi no supera la ratxa màxima
de 20 m/s més de 10 dies a l’any.

El Pla especial per a

El Pla no està redactat
El municipi de Montgai té la
recomanació de redactar el Pla
SISMICAT .

d’emergències sísmiques de
Estimació de la intensitat sísmica
esperada de VI-VII en l’escala MSK.

Catalunya és l’encarregat de
gestionar aquest tipus de risc.

El Pla no està redactat
El Pla especial per a emergències
Risc radiològic

radiològiques de Catalunya és

(RADCAT):

l’encarregat de gestionar aquest

El municipi de Montgai no està
afectat pel Pla RADCAT.
No existeix el risc al municipi.

tipus de risc.
En resum:

L’ajuntament de Montgai està obligat a elaborar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) pel risc
d’inundacions (INUNCAT).
L’ajuntament de Montgai té la recomanació de redactar els PAM per risc de nevades
(NEUCAT), sismes (SISMICAT) i ventades (VENTCAT).
Municipi

PROCICAT
FERROCARRIL

INFOCAT

INUNCAT

NEUCAT

SISMICAT

VENTCAT

RADCAT

AEROCAT

ALLAUCAT

CAMCAT

Montgai

Municipi

PLASEQ

TRANSCAT

Montgai

Obligats

Recomanats No afectat
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2.3.

Riscos específics

No existeixen riscos específics al municipi de Montgai.
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DOCUMENT 3. VULNERABILITAT MUNICIPAL.
La vulnerabilitat municipal pot ser de tres tipus:
•
•
•

Zones del municipi on es concentra la major part de la població i que, en cas d’emergència,
pot haver-hi conseqüències greus.
Zones del municipi on pot haver-hi grups de gent vulnerable (gent gran, nens, usuaris
residència,...).
Zones del municipi, on malgrat no haver-hi població, són susceptibles de patir les
conseqüències més greus en cas d’emergència.

L’estudi sobre la vulnerabilitat municipal, tindrà en compte l’afectació per riscos territorials,
riscos especials i riscos específics.
El municipi de Montgai té l’obligació o recomanació de d’elaborar el Pla de Protecció Civil
Municipal pels següents riscos:
Riscos territorials, que poden produir-se al municipi i que estan contemplats dins del Pla
PROCICAT de la Generalitat.
•
•
•

Risc per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial
alt risc.
Risc per onada de calor.
Risc per activitats amb elevada concentració de persones.

Riscos especials, que poden produir-se al municipi, que estan contemplats dins dels diferents
Plans Especials (Infocat, Neucat, Sismicat, Transcat...) de la Generalitat i pels quals el municipi
està obligat o recomanat d’elaborar un manual d’actuació
•
•
•
•

Risc d’Inundacions (obligat).
Risc de Nevades (recomanat).
Risc per ventades (recomanat).
Risc Sísmic (recomanat).

Riscos específics.
•

No existeixen riscs específics al municipi de Montgai.
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3.1.

Àrees o sectors d’afectació

3.1.1 EMERGÈNCIES DE RISCOS TERRITORIALS
EMERGÈNCIES ASSOCIADES A MALALTIES TRANSMISSIBLES EMERGENTS AMB POTENCIAL
ALT RISC:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
GRUPS DE RISC

DESCRIPCIÓ

UBICACIÓ

Contagi massiu amb afectació a gran
part de la població i principalment a
les persones vulnerables. Aquests,
estan formats per persones a les que
la pandèmia pot afectar amb major
virulència i poden desenvolupar la
malaltia de forma greu:

En tot l’àmbit de la població
del
terme
municipal,
especialment allà on hi hagi
concentració població més
vulnerable, infants, persones
grans, persones amb malalties
greus...:

-Dones embarassades.

GRUPS DE
POBLACIÓ
DE RISC

- CEIP de Butsènit d’Urgell.
-Persones amb malaltia pulmonar
crònica (inclosa displàsia bronco- - CEIP La Colomina.
pulmonar, fibrosi quística i asma
- Llar d’Infants La Colomina
moderat-greu persistent) .
- Dispensari mèdic Montgai.
-Persones
amb
malaltia
cardiovascular crònica (exclosa la -Dispensari mèdic Butsènit
hipertensió)d’Urgell.
Persones amb diabetis mellitus tipus - Farmàcia de Montgai.
I i II amb tractament farmacològic.
- Sala de Vetlles de Montgai.
Persones amb insuficiència renal
- Sala de Vetlles de Butsènit
moderada-greu, pacients en diàlisi.
d’Urgell.
Persones amb hemaglobinopaties i
- Cal Delme. Casal Jubilats.
anèmies moderades-greus.
Persones amb asplènia (falta de - “Lo Cafè”. Centre Esbarjo
Jubilats.
melsa).
Persones amb malaltia hepàtica - Ajuntament Vell. Sala
crònica avançada (hepatitis crònica, d’entitats.
cirrosi hepàtica).
- Casal Municipal de Butsènit
Persones
amb
malalties d’Urgell.
neuromusculars
múltiple, altres).

greus

(esclerosi - Ateneu.
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Persones amb immunosupressió - Ajuntament.
(inclosa l'originada per la infecció del
VIH o per fàrmacs o en els receptors
de transplantaments).
Persones amb obesitat mòrbida (IMC
>40³).
-Menors de 18 anys que reben
tractament continuat amb àcid
acetilsalicílic, per la possibilitat de
desenvolupar la síndrome de Reye.
-Altres que vagin definint les
autoritats
sanitàries,
segons
l’evolució de la pandèmia.

POBLACIÓ DE MÉS
TRANSMISSIBILITAT

Aquella que no té risc de gravetat
però que fonamentalment degut al - CEIP de Butsènit d’Urgell.
tipus de feina que realitza o degut al
tipus d’activitats que realitzen són - CEIP La Colomina.
altament propagadors del virus:
- Llar d’Infants La Colomina
-Persones que treballen en serveis
públics amb contacte directe amb el - Personal dels consultoris
ciutadà i especialment el personal mèdics i la farmàcia.
sanitari que estarà contínuament - Personal de la Brigada.
exposat al virus (professionals Municipal.
sanitaris).
-Nens menors de 14 anys.

SERVEIS DE SALUT,
SEGURETAT I
EMERGÈNCIES

SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENT
BÀSICS I
SANEJAMENT

Agrupa els serveis necessaris per
atendre la població afectada per una - Personal dels consultoris
emergència associada a la pandèmia
mèdics.
i en general, els elements necessaris
per gestionar les emergències - Personal de la farmàcia.
(centres
de
coordinació,
comunicacions...).
Agrupa la producció, transport i
distribució d’aigua, gas, electricitat,
- Personal de la Brigada
recursos energètics (combustibles),
Municipal.
d’aliments de primera necessitat i
medicaments. Inclou també la
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recollida i tractament de residus
urbans i d’aigües residuals.

ALTRES SERVEIS
IMPRESCINDIBLES
PER AL
FUNCIONAMENT DE
LA SOCIETAT

Engloba la resta de serveis necessaris
per al desenvolupament de les
activitats
(transport,
finances,
correus, comerç, administració
pública municipal, ensenyament,
serveis funeraris...).

- Personal administratiu de
l’Ajuntament.
- Personal docent dels
centres educatius del
municipi.

EMERGÈNCIES PER ONADES DE CALOR:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
GRUPS DE RISC

DESCRIPCIÓ

UBICACIÓ

-Gent gran, especialment majors de
En tot l’àmbit de la població
75 anys.
del
terme
municipal,
especialment allà on hi hagi
-Nadons.
concentració població més
-Persones
amb
discapacitats vulnerable, infants, persones
físiques.- Persones amb discapacitat grans, persones amb malalties
psíquiques.
greus...:

GRUPS DE
POBLACIÓ
DE RISC

-Persones amb malalties cròniques.

- CEIP de Butsènit d’Urgell.

-Persones fràgils que viuen soles.

- CEIP La Colomina.

-Persones amb condicions socials - Llar d’Infants La Colomina
precàries.
- Zona esportiva municipal de
-Pacients amb medicacions que Montgai
actuen sobre el sistema nerviós
- Pavelló Montgai.
central.
-Persones que realitzen una activitat - Zona esportiva municipal de
Butsènit d’Urgell.
física intensa.
-Persones que han de romandre o fer - Circuit Motocross “El
activitat física a l’aire lliure (incloses Cluet”.
les activitats laborals).
- Cal Delme. Casal Jubilats.
- “Lo Cafè”. Centre Esbarjo
Jubilats.
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- Ajuntament Vell. Sala
d’entitats.
- Casal Municipal de Butsènit
d’Urgell.
- Parcs infantils.
- Parcs de salut gent gran.
-Zona pícnic de la Font
Amarga.
-Espais Memòria Històrica.
-Personal laboral municipal
que treballa a l’aire lliure
(Brigada Municipal o altres
subcontractats.)
-Persones
que
realitzen
activitats físiques intenses (
ciclisme, runing, caminades.. )
al municipi sense ubicació
fixa,
-Resta de personal que
treballa a l’aire lliure i
activitats agrícoles.

EMERGÈNCIES PER CONCENTRACIÓ DE PERSONES:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
TIPUS D’ACTIVITAT

DESCRIPCIÓ

UBICACIÓ

Activitats extraordinàries i de pública
concurrència, que es realitzen a l’aire Montgai.
REVETLLES I SANT lliure en motiu de la revetlla de Sant Butsènit d’Urgell.
JOAN
Joan i que poden ser susceptibles de
tenir un volum de concentració de
23 de juny
persones superior a la resta de l’any .

FESTES MAJORS

Activitats extraordinàries i de pública
concurrència, que es realitzen a l’aire
lliure en motiu de festes majors i que
poden ser susceptibles de tenir un
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volum de concentració de persones
Butsènit d’Urgell.
superior a la resta de l’any .
Festa Major.
Cap de setmana del 15
d’agost.
CARNESTOLTES
FESTA DE LA GENT
GRAN

MONTGAI MÀGIC

Fira de la Màgia a Montgai. 4 dies
d’activitats i actuacions entorn de la Montgai.
màgia amb nombroses actuacions al Primer cap de setmana
carrer en múltiples escenaris i també d’octubre.
en espais tancats.

FIRA DEL SABÓ

Fira del Sabó de Montgai. Una jornada
d'activitats entorn al sabó amb Montgai.
jornades
tècniques,
tallers, Tercer cap de setmana d’abril.
exposicions, espectacles, música i més.

Montgai Màgic.
La Fira de la Màgia al carrer de Montgai Màgic, apropa durant 4 dies els artistes i companyies
que es dediquen a la màgia, al públic en general i també a representants i promotors artístics.
Els mags provenen d’arreu de l’estat espanyol i en alguns casos de l’estranger i tenen diferents
nivells, des d’artistes amateurs que utilitzen la fira com una plataforma per donar-se a conèixer,
fins a professionals consagrats. Les actuacions tenen lloc en escenaris als carrers de forma
majoritària, tot i que també hi ha algun escenari a cobert. El nombre varia segons l’edifició però
es belluga al voltant de la dotzena de punts d’actuació.
Les actuacions principals i de més aforament es fan al teatre Ateneu.
Net, Fira del Sabó de Montgai.
La Fira del Sabó és una jornada dedicada a activitats entorn al sabó, amb jornades tècniques,
tallers, exposicions, espectacles i música.
La producció de sabó casolà és l’epicentre de la fira, amb la bullida del sabó enmig de la plaça i,
gairebé al cap de dues hores, la tallada del sabó.
També es realitzen durant els dies previs a la fira, diverses jornades tècniques al voltant del
món del sabó.
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RISCOS ESPECIALS
EMERGÈNCIES PER RISC D’INUNDACIONS:
RIUS

Riu Sió
Torrent del Marxant

TORRENTS DESTACABLES

Torrent de la Perallonga
Torrent de la Colomina
Sèquia gran del Canal d’Urgell

CANALS

Sèquia petita del Canal d’Urgell
Sèquia del Canal d’Urgell

Consultant el mapa de Protecció Civil de Catalunya, trobem que hi ha afectació de les capes
d’informació que representen gràficament els següents riscos:
- Zones inundables per hidrologia i hidràulica derivades de l'estudi de pluges excepcionals per
un període de retorn de 500 anys.
- Zones inundables per hidrologia i hidràulica derivades de l'estudi de pluges excepcionals per
un període de retorn de 100 anys.
- Zones inundables per hidrologia i hidràulica derivades de l'estudi de pluges excepcionals per
un període de retorn de 50 anys.
- Zones inundables per hidrologia i hidràulica derivades de l'estudi de pluges excepcionals per
un període de retorn de 10 anys.
- Àrees amb rics potencial significatiu d’inundacions. (ARPSI)
- Zones potencialment inundables segons criteris geomorfològics.
L’afectació és produeix a les zones representades als mapes següents:
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Zones potencialment inundables a nivell municipal.

Zones potencialment inundables i zones inundables inundables en un període retorn
de 500 anys, a nivell municipal.
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Zones potencialment inundables i zones inundables inundables en un període retorn
de 500 anys, detall del nucli de Butsènit d’Urgell.

Zones potencialment inundables i zones inundables inundables en un període retorn
de 500 anys, detall del nucli de Montgai.
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Infraestructures associades destacables: ponts, rescloses, embassaments, guals
Nom
Pont a la LV-3025 al
nucli de Butsènit.
Pont en un camí proper
al nucli de les Ventoses.
Pont en un camí proper
al nucli de Butsènit.
Pont en un camí proper
al nucli de Montgai.
Pont a la LV-3025 a l’est
del nucli de Montgai.
Pont a la LV-3025 a
l’oest del nucli de
Montgai.
Pont en un camí asfaltat
al nucli de Montgai.

Característiques
Estructura amb capacitat inferior al cabal màxim de riuades de període de
retorn de 500 anys i/o perill potencial d’obstrucció.
Estructura amb capacitat inferior al cabal màxim de riuades de període de
retorn de 500 anys i/o perill potencial d’obstrucció.
Estructura amb capacitat inferior al cabal màxim de riuades de període de
retorn de 500 anys i/o perill potencial d’obstrucció.
Estructura amb capacitat inferior al cabal màxim de riuades de període de
retorn de 500 anys i/o perill potencial d’obstrucció.
Estructura amb capacitat inferior al cabal màxim de riuades de període de
retorn de 500 anys i/o perill potencial d’obstrucció.
Estructura amb capacitat inferior al cabal màxim de riuades de període de
retorn de 500 anys i/o perill potencial d’obstrucció.
Estructura amb capacitat inferior al cabal màxim de riuades de període de
retorn de 500 anys i/o perill potencial d’obstrucció.

Punts d’aforament i/o llocs de vigilància del nivell de l’aigua
No existeixen punts d’aforament o vigilància del nivell de l’aigua al municipi de Montgai.
Punts negres:
L’Agència Catalana de l’Aigua, estableix al municipi de Montgai 8 punts crítics, que
coincideixen amb ponts amb una capacitat inferior al cabal màxim de riuades de període de
retorn de 500 anys i amb perill d’obstrucció.
Punt
conflictiu

Codi
d’Afecció
INUNCAT

Localitzaci
ó UTM

Localitzaci
ó SOC

Pont a la LV3025 al nucli
de Butsènit.

SG-L2513855-01

X: 333.217
Y: 4.629.568

17 AY 04

Pont en un
camí proper
al nucli de les
Ventoses.

SG-L2513855-02

X: 334.190
Y: 4.629.198

17 AY 05

Pont en un
camí proper
al nucli de
Butsènit.

SG-L2513855-04

X: 333.375
Y: 4.629.624

17 AY 04
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Descripció
Perill d’inundacions en vies de
comunicació degut a una
estructura (pont) amb capacitat
inferior al cabal màxim de riuades
de període de retorn de 500 anys
amb perill d’obstrucció.
Perill d’inundacions en vies de
comunicació degut a una
estructura (pont) amb capacitat
inferior al cabal màxim de riuades
de període de retorn de 500 anys
amb perill d’obstrucció.
Perill d’inundacions en vies de
comunicació degut a una
estructura (pont) amb capacitat
inferior al cabal màxim de riuades
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Pont en un
camí proper
al nucli de
Montgai.

SG-L2513855-05

X: 331.437
Y: 4.630.228

17 AX 22

Pont a la LV3025 a l’est
del nucli de
Montgai.

SG-L2513855-06

X: 331.129
Y: 4.629.916

17 AY 02

Pont a la LV3025 a l’oest
del nucli de
Montgai.

SG-L2513855-07

X: 330.432
Y: 4.629.984

17 AY 01

Pont en un
camí asfaltat
al nucli de
Montgai.

SG-L2513855-08

X: 330.793
Y: 4.629.913

17 AY 01

Vivendes i
explotacions
ramaderes a la
zona del
Torrent del
Marxant.

Explotacions
ramaderes i
explotació
tèxtil a la zona
del Torrent de
la Perallonga

Punt
d’afectació :

Nou 1

Nou 2

X: 330.936
Y: 4.630.166

Punt
d’afectació
on el torrent
travessa el
camí

16 AX 21

17 AY 03

X: 332.914
Y: 4.630.166

de període de retorn de 500 anys
amb perill d’obstrucció.
Perill d’inundacions en vies de
comunicació degut a una
estructura (pont) amb capacitat
inferior al cabal màxim de riuades
de període de retorn de 500 anys
amb perill d’obstrucció.
Perill d’inundacions en vies de
comunicació degut a una
estructura (pont) amb capacitat
inferior al cabal màxim de riuades
de període de retorn de 500 anys
amb perill d’obstrucció.
Perill d’inundacions en vies de
comunicació degut a una
estructura (pont) amb capacitat
inferior al cabal màxim de riuades
de període de retorn de 500 anys
amb perill d’obstrucció.
Perill d’inundacions en vies de
comunicació degut a una
estructura (pont) amb capacitat
inferior al cabal màxim de riuades
de període de retorn de 500 anys
amb perill d’obstrucció.
En cas de pluges excepcionals, el
Torrent del Marxant provoca perill
d’inundacions en explotacions
ramaderes i vivendes al nord del
nucli de Montgai. Pot afectar els
Elements Vulnerables 17, 6, 7, 8 i
9.
En cas de pluges excepcionals, el
Torrent de la Perallonga que
transcorre proper a la part oest del
nucli de Butsènit, pot provocar
inundacions en explotacions
ramaderes i afectar el camí asfaltat
que uneix Montgai i Butsènit
d’Urgell. Pot afectar els Elements
Vulnerables 3, 12 i 20

VULNERABILITAT MUNICIPAL

SECTOR DE RISC

DESCRIPCIÓ
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En general, a ambdós marges del riu Sió
AMBDÓS MARGES DEL

al llarg del municipi, es produeixen

RIU SIÓ AL LLARG DE

inundacions que afecten camps de

TOT EL SEU

conreu i camins rurals. Els ponts descrits Marges del riu Sió al

RECORREGUT PEL

en l’apartat anterior i el següent, poden llarg del municipi

MUNICIPI DE

contribuir

MONTGAI

inundacions. Hi ha elements vulnerables

a

augmentar

aquestes

a la zona.
El riu Sió travessa el nucli de Butsènit per
la part sud, a l’altra banda de la LV-3025.
Les

fortes

pluges

provoquen

el

desbordament i la tornada del riu al seu
llit original, provocant inundacions que
poden afectar principalment la zona

ÀREA D’INUNDACIÓ

esportiva i d’oci del nucli. Existeixen

DEL NUCLI DE

vivendes de la part sud del nucli que es

BUTSÈNIT D’URGELL

troben dins l’àrea corresponent a la zona
inundable en un període de retorn de

Nucli
d’Urgell

de
i

Butsènit
el

seus

voltants.

500 anys. També es veu afectat per les
zones potencialment inundables del
torrent de la Perallonga (nord i est)i el
torrent de la Colomina (sud) que
desemboquen al riu Sió prop del nucli.
Hi ha elements vulnerables a la zona.
ÀREA D’INUNDACIÓ

Zona potencialment inundable degut al

DEL NUCLI DE

Torrent del Marxant.

MONTGAI

Hi ha elements vulnerables a la zona.

TORRENT DEL
MARXANT

TORRENT DE LA
PERALLONGA

Nucli de Montgai i el
seus voltants.

En casos d’aiguats excepcionals, el
torrent pot recollir suficient aigua de la
seva conca fluvial per afectar
explotacions ramaderes i vivendes del Zona nord del nucli de
nord del nucli de Montgai. En el seu
Montgai
recorregut fins al riu Sió pot afectar la LV3025 al nord del nucli de Montgai.
Hi ha elements vulnerables al seu
recorregut
En casos d’aiguats excepcionals, el
torrent pot recollir suficient aigua per
produir afectacions en el seu recorregut
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fins al riu Sió al nucli de Butsènit. El del nucli de Butsènit
torrent neix al nord del municipi, a la d’Urgell.
Serra Llarga i el Serrat de les Rates.
Hi ha elements vulnerables al seu
recorregut.
En

casos d’aiguats excepcionals, el

torrent pot recollir suficient aigua per
produir afectacions en el seu recorregut
TORRENT DE LA
COLOMINA

fins al riu Sió al nucli de Butsènit. El Zona sud del nucli de
torrent té un curt recorregut des de la Butsènit d’Urgell
zona de la Colomina.
No hi ha elements vulnerables al seu
recorregut.

EMERGÈNCIES PER RISC DE NEVADES:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
SECTOR DE RISC

UBICACIÓ

DESCRIPCIÓ

Dona accés als nuclis de Butsènit
i Montgai.

LV-3025

Travessa el municipi de d’est a
oest, des del punt quilòmetric
5,5 al 12,4.

Vial estructurant i d’importància
provincial.
Vial utilitzat pel transport
Escolar.
Dona accés al nucli de Montgai.

LV-3025b

Travessera nucli de
Montgai

Té una longitud de 1,26 km per
l’interior del nucli de Montgai.

Vial d’importància local.
Vial utilitzat pel Transport
Escolar.
Dona accés al nucli de Butsènit
d’Urgell.

LV-3025c

Travessera nucli de
Butsènit d’Urgell

Té una longitud de 1,29 km per
l’interior del nucli de Butsènit
d’Urgell.
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Vial utilitzat pel Transport
Escolar.
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Vial d’importància local.
Carretera de Montgai
a Bellmunt

Té una longitud de 0,6 km

Vial utilitzat pel Transport
Escolar
Vial d’importància local.

Carretera de Montgai
a Cubells

NUCLIS DE POBLACIÓ

Té una longitud de 2,4 km

Nucli de població d’Albesa.

Vial utilitzat pel Transport
Escolar
Habitatges majoritàriament de
1a residència.
Possibilitat d’aïllament.
Habitatges de 1a residència.

HABITATGES AÏLLATS

Dispersos pel terme municipal

Habitatges de 2a residència.
Possibilitat d’aïllament.
Possibilitat de concentració de
persones amb persones
vulnerables (infants)

ACTIVITATS AÏLLADES
I/O POSSIBLES ZONES
DE CONCENTRACIÓ
DE PERSONES:

Disperses en tot el terme
municipal

POLÍGON INDUSTRIAL

Possibilitat de concentració de
persones.
Possibilitat d’aïllament.

ACTIVITATS AÏLLADES
ACTIVITATS
RAMADERES
AÏLLADES

Disperses en tot el terme
municipal

Possibilitat d’aïllament.

EMERGÈNCIES PER VENTADES:
VULNERABILITAT MUNICIPAL
SECTOR DE RISC

DESCRIPCIÓ

UBICACIÓ
- Carrers amb arbrat

JARDINS O PARCS
URBANS

Zones d’esbarjo on poden haver municipal.
problemes en cas de ventades, com
- Plaça Prat de la Riba.
poden ser caigudes d’arbres,
- Plaça del Sitjar.
branques...i que poden suposar un
- Zones verdes del municipi.
risc per a la població.
- Cementiris municipals
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Activitats
pública

extraordinàries
concurrència,

i

de

que

es

ESDEVENIMENTS

realitzen a l’aire lliure en motiu de

PÚBLICS A L’AIRE

celebracions de dates assenyalades,

LLIURE

festes majors, activitats esportives i
que poden suposar un risc per a la

Totes les descrites en el
quadre

anterior

d’Emergències

per

concentració de persones.

població en cas de ventades.
- CEIP de Butsènit d’Urgell.
ACTIVITATS
ESCOLARS

Activitats escolars a l’aire lliure: - CEIP la Colomina.
excursions, pati...
- Llar d’infants de Montgai.
- CEIP de Butsènit d’Urgell.

ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS

Activitats extra escolars a l’aire
lliure de tarda i de caps de setmana: - CEIP la Colomina.
activitats esportives o de lleure.

- Llar d’infants de Montgai.
- Zona esportiva municipal
de Butsènit d’Urgell.

ACTIVITATS
ESPORTIVES A L’AIRE

Activitats esportives a l’aire lliure.

LLIURE

- Zona esportiva municipal
de Montgai
- Parcs infantils.
- Pavelló Poliesportiu.

EMERGÈNCIES PER RISC SÍSMIC
VULNERABILITAT MUNICIPAL
SECTOR DE RISC

UBICACIÓ

EDIFICIS EN MAL

Dispersats

ESTAT

municipal

per

tot

DESCRIPCIÓ
el

terme Especialment incidència en
habitatges abandonats i en
mal estat.
Edificis construïts anteriors a

EDIFICIS CONSTRUÏTS
ANTERIORMENT A
L’ANY 1980

Dispersats

per

tot

el

l’obligació de disposar de
terme Cèdula d’Habitabilitat.

municipal
Edificis amb aluminosi.
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MAGATZEMS
AGRÍCOLES I

Dispersats

EXPLOTACIONS

municipal

per

tot

el

terme

Edificis amb aluminosi.

RAMADERES
EDIFICIS DE SERVEIS
ADMINISTRATIUS,
ASSISTENCIALS I

Edificis
Nuclis de població del municipi.

amb

població

vulnerable (infants i gent
gran) i de serveis municipals.

DOCENTS

RISCOS ESPECÍFICS
No hi existeix vulnerabilitat municipal per riscos específics.

3.2.

Elements vulnerables
Claus dels elements vulnerables
pels diferents riscos
Riscos territorials
PA

Malalties transmissibles
emergents amb potencial alt risc.

OC

Onada de Calor

CP

Concentració de Persones
Riscos especials

INU

Inundacions

NEV

Nevades

VE

Ventades

SIS

Sísmic

RISCOS TERRITORIALS
EMERGÈNCIES PER MALALTIES TRANSMISSIBLES EMERGENTS AMB POTENCIAL ALT RISC:
VULNERABILITAT MUNICIPAL

CODI

PA-01

NOM

ADREÇA

CEIP i Llar

Av,

d’infants la

Generalitat,

Colomina

21

TELÈFON

ÚS

SECTOR

UTM

Centre
d'Educació

Nucli de

X= 330.777

Infantil,

Montgai

Y= 4.629.586

Primària i
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Llar
d’infants.
Centre
PA-02

CEIP Butsènit

C/ Bons

d'Educació

d’Urgell

Aires, s/n

Infantil i
Primària.

PA-03

Dispensari

C/ Lluís

mèdic

Companys,

Montgai

s/n

Dispensari
mèdic

Nucli de
Butsènit
d’Urgell

Nucli de
Montgai

X= 333.383
Y= 4.629.586

X= 330.806
Y= 4.629.497

Dispensari
PA-04

mèdic

C/Escoles

Dispensari

Butsènit

s/n

mèdic

d’Urgell

PA-05

Farmàcia Eva

Nucli de
Montgai

Plaça

Sala de

Església, s/n

Vetlles

Nucli de
Montgai

C/Escoles

Sala de

s/n

Vetlles

Cal Delme.

Plaça Prat de

Casal Jubilats

Campiñez

Vetlles de
Montgai
Sala de

PA-07

Vetlles de
Butsènit

PA-08

“La Fassina”.
PA-09

Casal esbarjo
Jubilats
Ajuntament

PA-10

vell. Sala
entitats
Casal

PA-11

C/ Reverent
Farmàcia

Sala de
PA-06

Municipal
Butsènit

pare Mirats,
7

Ateneu

Ajuntament

Y= 4.629.665

X= 330.554
Y= 4.629.525

X= 330.642
Y= 4.629.617

X= 331.171

Casal

Nucli de

X= 330.566

la Riba, 17

Jubilats

Montgai

Y= 4.629.562

Plaça Prat de

Casal

Nucli de

X= 330.641

la Riba, 6

Jubilats

Montgai

Y= 4.629.549

Nucli de

X= 330.595

Montgai

Y= 4.629.541

Plaça Prat de

Centre Cívic

la Riba, 1

Nucli de

C/Escoles

Centre Cívic

s/n

pare Mirats,

Plaça Prat de
la Riba, 17

Butsènit
d’Urgell.

Teatre

4
PA-13

X= 331.171

Nucli de
Butsènit
d’Urgell.

C/ Reverent
PA-12

Nucli de
Butsènit
d’Urgell.

973 43 00 05

X= 331.171
Y= 4.629.665

Nucli de

X= 330.545

Montgai

Y= 4.629.539

Edifici

Nucli de

Administració

Montgai
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Y= 4.629.566

EMERGÈNCIES PER ONADES DE CALOR:
VULNERABILITAT MUNICIPAL

CODI

NOM

ADREÇA

TELÈFON

ÚS

SECTOR

UTM

Centre

OC-01

CEIP i Llar

Av,

d’infants la

Generalitat,

Colomina

21

d'Educació
Infantil,

Nucli de

X= 330.777

Primària i

Montgai

Y= 4.629.586

Nucli de
Butsènit
d’Urgell

X= 333.383

Llar
d’infants.
Centre

0C-02

CEIP Butsènit

C/ Bons

d'Educació

d’Urgell

Aires, s/n

Infantil i
Primària.

OC-03

Cal Delme.

Plaça Prat de

Casal

Nucli de

X= 330.566

Casal Jubilats

la Riba, 17

Jubilats

Montgai

Y= 4.629.562

Plaça Prat de

Casal

Nucli de

X= 330.641

la Riba, 6

Jubilats

Montgai

Y= 4.629.549

Nucli de

X= 330.595

Montgai

Y= 4.629.541

“La Fassina”.
OC-04

Casal esbarjo
Jubilats
Ajuntament

OC-05

vell. Sala
entitats
Casal

OC-06

Y= 4.629.586

Municipal
Butsènit

Plaça Prat de

Centre Cívic

la Riba, 1

C/Escoles
s/n

Nucli de
973 43 00 05

Centre Cívic

Butsènit
d’Urgell.

X= 331.171
Y= 4.629.665

Zona
OC-07

esportiva
municipal de

Afores, s/n

973 43 00 05

Zona

Nucli de

X= 330.030

esportiva

Montgai

Y= 4.629.689

Zona

Nucli de
Montgai

Montgai

OC-08

Pavelló nou
de Montgai

C/ Lluís
Companys,

esportiva

s/n

Zona
OC-09

esportiva
municipal de

Afores, s/n

973 43 00 05

Zona
esportiva

Butsènit
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Circuit
OC-10

Motocrós “El
Cluet” *

OC-11

Zona el
Cluet

Parc infantil

Plaça del

El Sitjar

Sitjar

973 43 00 05

973 43 00 05

Zona

Nucli de

X= 329.148

esportiva

Montgai

Y= 4.629.567

Parc infantil

Nucli de
Montgai

i esbarjo

Parc de salut
OC-12

gent gran

Afores, s/n

973 43 00 05

Parc infantil

C/ Escoles,

Butsènit

s/n

Parc de salut
OC-14

gent gran
Butsènit

OC-15

OC-16

OC-17

s/n

Zona Pícnic

Serra de

Font Amarga

Bellmunt

Zona trinxeres

Serra de

Font Amarga

Bellmunt

Zona trinxeres

Serra de

Els Tossals

Bellmunt

Zona trinxeres
OC-18

C/ Escoles,

La Pleta

973 43 00 05

973 43 00 05

973 43 00 05

X= 330.095

Nucli de
Montgai

Parc infantil

Nucli de
Butsènit
d’Urgell.

X= 333.160

Nucli de
Butsènit
d’Urgell.

X= 333.160

i esbarjo

Parc de salut

Espai d’oci i
esbarjo

Nucli de
Bellmunt

Espai
Memòria
Històrica

Nucli de
Bellmunt

Espai
Memòria
Històrica

Nucli de
Bellmunt

Espai
Els Caus

Y=4.629.542

Parc de salut

Montgai
OC-13

X= 330.679

Memòria
Històrica

Nucli de
Montgai

Y=4.629.617

Y=4.629.666

Y=4.629.666
X= 328.324
Y=4.627.485
X= 328.383
Y=4.627.484

X= 328.698
Y=4.627.048

X= 329.060
Y=4.628.396
Inici Tram
X= 321.029

OC-19

Passeig del
Riu Sió

Riba del Sió
al nucli de

Itinerari de
natura

Montgai

Nucli de
Montgai

Y=4.629.706
Fi Tram
X= 329.841
Y=4.629.659

El Circuit de motocròs del Cluet es molt proper al nucli de Montgai, està gestionat des d’aquest
nucli i la gestió i logística es porten des del municipi de Montgai. Geogràficament, el circuit està
al municipi veí de Cubells. Però per sentit comú en el funcionament d’una possible emergència,
es fa constar aquest Element Vulnerable al municipi de Montgai perquè és la millor opció per
garantir la seguretat del mateix.
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EMERGÈNCIES PER CONCENTRACIÓ DE PERSONES:
VULNERABILITAT MUNICIPAL

CODI

NOM

ZONA

TELÈFON

ÚS

SECTOR

UTM

Activitat a

Nucli de

X= 320.608

l’aire lliure

Montgai

Y= 4.629.572

Plaça Prat de
CP-01

Festa Major
de Montgai

la Riba
Zona

973 43 00 05

Esportiva
Lo Carreró

Festa Major
CP-02

de Butsènit
d’Urgell

Zona
Esportiva

973 43 00 05

Activitat a
l’aire lliure

Nucli de
Butsènit
d’Urgell

X= 333.243
Y= 4.629.561

Av. de la
Generalitat
C/ Reverend
CP-03

Fira del Sabó

pare Mirats

Fira amb
973 43 00 05

activitats a
l’aire lliure

Plaça Prat de

Nucli de

X= 320.608

Montgai

Y= 4.629.572

Nucli de

X= 320.608

Montgai

Y= 4.629.572

la Riba

Av. de la
Generalitat
C/ Reverend
pare Mirats
CP-04

Fira de la

Plaça Prat de

Màgia

la Riba
Plaça Sitjar

Fira amb
973 43 00 05

activitats a
l’aire lliure

Lo Carrero
Altres carres
i places

RISCOS ESPECIALS
EMERGÈNCIES PER RISC D’INUNDACIONS (OBLIGADA REDACCIÓ)
Es consideren elements vulnerables els elements situats dins el perímetre de les zones
d’inundació en períodes de 50, 100 i 500 anys de retorn (riu Sió) o dins les zones potencialment
inundables que afecten el municipi, on pugui haver-hi presència humana.
Així consideren elements vulnerables les vivendes habituals i segones residències situades fora
dels nuclis de població del municipi, els bens públics i activitats aïllades on pugui haver-hi
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presència humana (explotacions ramaderes) situades en les zones d’inundació o potencialment
inundables.

VULNERABILITAT MUNICIPAL
Codi

Element

Població

Coordenades

Telèfon mitja

afectada

UTM i SOC

avís

Observacions

Nuclis de població / Bens públics
INU-01

Zones del nucli
de Montgai

0 – 30

Ajuntament

Nucli de població.

973 43 00 05

Residents tot l’any.

Ajuntament

Nucli de població.

973 43 00 05

Residents tot l’any.

X= 330.030

Ajuntament

Zona esportiva i d’oci

Y= 4.629.689

973 43 00 05

Usuaris tot l’any.

X= 333.243

Ajuntament

Zona esportiva i d’oci

Y= 4.629.561

973 43 00 05

Usuaris tot l’any.

X= 329.148

Ajuntament

Zona esportiva i d’oci

X= 333.223
Y= 4.629.638

Zones del nucli
INU-02

de Butsènit

0 - 15

d’Urgell
Zona esportiva
INU-03

municipal de

0 – 150

Montgai
Zona esportiva
INU-04

municipal de

0-150

Butsènit
INU-05

Circuit Motocrós
“El Cluet”

0-150

X= 330.646
Y= 4.629.559

Usuaris tot l’any.

Y= 4.629.567
Inici Tram
X= 321.029

INU-06

Passeig del Riu
Sió

0-50

Ajuntament

Y=4.629.706

Zona esportiva i d’oci
Itinerari de natura

Fi Tram

Usuaris tot l’any.

X= 329.841
Y=4.629.659

Habitatges aïllats
INU-07

Cal Moliner

0–3

Josefa
Aumerich

X= 333.140
Y= 4.629.427

Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.

Magí Vinielles
Trepat

INU-08

Cal Mora

0–3

X= 332.919
Y= 4.629.633

INU-09

Cal Josep del
Canari

0–3

X= 333.833
Y= 4.629.915

Josep Amigó
Aran

INU-10

Cal Nen

0–3

X= 331.129
Y= 4.629.878

Jaume Solé
Guardia
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Residents tot l’any.

INU-11

Cal Raurés

0–5

X= 331.054
Y= 4.630.014

Casimiro Baró
Mallol

INU-12

Cal Jaumerric

0–5

X= 331.011
Y= 4.629.977

Jaume Petit
Petit

INU-13

Ca l’Emilia

0–5

X= 330.836
Y= 4.629.862

Pere Massana
Mata

INU-14

Ca l’Àngel de la
Milia

0-5

X= 330.819
Y= 4.629.840

Àngel
Massana
Rovira

INU-15

Masia Montsonís

0–5

X= 329.595
Y= 4.629.663

Josep Maria
Gili Miró

Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Deshabitat.

Explotacions ramaderes / Activitats aïllades
INU-16

INU-17

INU-18

INU-19

INU-20

INU-21

INU-22

INU-23

INU-24

Granja Jaume
Baró B.
Granja Adan
Sorribes

Granja Adan
Sorribes 2
Granja Casimiro
Baró
Granja del
Cobacho
Granja Casimiro
Baró 2
Granja del
Florencio
Granja Casimiro
Baró 3
Granja Josep
Maria Graus

0-2

X= 333.580
Y= 4.629.288

0-2

X= 333.486
Y= 4.629.331

0-2

X= 332.866
Y= 4.629.584

0-2

X= 331.715
Y= 4.629.630

0-2

X= 331.756
Y= 4.629.950

0-2

X= 331.390
Y= 4.630.101

0-2

X= 331.181
Y= 4.629.808

0-2

X= 331.088
Y= 4.630.014

0-2

X= 330.635
Y= 4.629.896

Ramon Baró
Jaume Baró

Explotació porcina

Adam
Sorribes

Explotació bovina i
cunícola

Adam
Sorribes

Explotació bovina

Casimiro Baró

Explotació bovina

Toni Bernaus
Explotació porcina
Casimiro Baró

Explotació bovina

Josep Maria
Graus

Explotació porcina

Casimiro Baró

Explotació bovina
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INU-25

Granja
Agromont, SL

Explotació bovina

X= 330.357
Y= 4.629.736

0-2

Taller de maquinària
INU-26

Tallers Gili

agrícola

X= 329.889
Y= 4.629.631

0-2

Ctra, Agramunt a
Balaguer, s/n
Taller de maquinaria

INU-27

Tallers Gili

agrícola

X= 329.530
Y= 4.629.590

0-50

Ctra Agramunt a
Balaguer, s/n

INU-28

Cooperativa
Sindicat Montgai

Sindicat agrícola
0–5

X= 330.701
Y= 4.629.752

Ctra Agramunt a

X= 332.947
Y= 4.629.547

Taller de confecció

Balaguer, s/n

Taller de
INU-29

Confeccions

0-50

Butsènit

EMERGÈNCIES PER RISC DE NEVADES (RECOMANADA REDACCIÓ)
El propi nucli de població és considera un element vulnerable ja que existeix risc d’aïllament del
nucli en cas de nevades excepcionals.
Es consideren elements vulnerables les vivendes habituals i segones residències situades fora
dels nuclis de població del municipi, ja que poden quedar aïllades en cas de nevades, així com
bens públics o activitats aïllades on pugui haver-hi presència humana que comporti risc
d’aïllament (s’hi consideren les explotacions ramaderes disseminades pel municipi ja que tenen
risc de quedar aïllades amb el bestiar).
Els avisos es faran mitjançant els telèfons de contacte i l’aplicació per mòbils e-bando.
VULNERABILITAT MUNICIPAL
Codi

Element

Població

Coordenades

Telèfon mitja

afectada

UTM i SOC

avís

Observacions

Nuclis de població / Bens públics
NEV-01

NEV-02

Nucli de Butsènit
d’Urgell
Nucli de Montgai

229

459

X= 333.243
Y= 4.629.561
X= 320.608
Y= 4.629.572
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NEV-03

NEV-04

NEV-05

NEV-06

NEV-07

Circuit Motocrós
“El Cluet”
Zona Pícnic Font
Amarga
Zona trinxeres.
Font Amarga

Zona trinxeres.
Els Tossals

Zona trinxeres.
La Pleta

0-100

X= 329.148
Y= 4.629.567

0-10

X= 328.324
Y= 4.627.485

0-10

X= 328.383
Y= 4.627.484

0-10

0-10

X= 328.698
Y= 4.627.048

X= 329.060
Y= 4.628.396

Ajuntament

Circuit.
Usuaris tot l’any.

Ajuntament

Espai oci.
Usuaris tot l’any.

Ajuntament

Espai Memòria
Històrica
Usuaris tot l’any.

Ajuntament

Espai Memòria
Històrica
Usuaris tot l’any.

Ajuntament

Espai Memòria
Històrica
Usuaris tot l’any.

Habitatges aïllats / Activitats aïllades
NEV-08

Masia del Metge
(cal Nen)

0–5

X= 332.141
Y= 4.632.221

NEV-09

Masia del Salt

0–5

X= 332.647
Y= 4.632.277

NEV-10

Masia del
Xurruviu

0–5

X= 332.108
Y= 4.631.156

NEV-11

Cal Feliu

0-5

X= 331.891
Y= 4.631.048

NEV-12

Masia Minguet

0–5

X= 331.614
Y= 4.630.705

NEV-13

Cal Masses

0–5

X= 331.497
Y= 4.630.552

NEV-14

Masia del Barrap

0–5

NEV-15

Masia del Cal
Calsilla

NEV-16
NEV-17

Sebastià
Cabeceran
Mirada

Habitatge aïllat.
Deshabitat.

Josep Sangrà
Pintó

Habitatge aïllat.

Pau Perera
Ginesta

Habitatge aïllat.

Josep Feliu
Canes

Deshabitat.

Deshabitat.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.

Francisco
Javier Ortiz

Habitatge aïllat.

Antònia
Vilalta Gasull

Habitatge aïllat.

X= 330.856
Y= 4.630.509

Montserrat
Balaguer
Vilaginés

Habitatge aïllat.

0–5

X= 331.032
Y= 4.630.280

Rosa Badia
Perera

Masia del
Marxant

0–5

X= 330.805
Y= 4.630.122

Josep Prats
Segura

Masia del Defora

0-5

X= 334.366
Y= 4.631.608

Antònia Mª
Vives Vila
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Deshabitat.
NEV-18

Masia Miret

0–5

X= 333.822
Y= 4.631.461

Mª. Carmen
Riatos Huguet

NEV-19

Masia de ca la
Tresa del Ton

0 – 10

X= 334.100
Y= 4.630.917

Ramon Creus
Lopez

NEV-20

Masia del
Guitarra

0 – 10

X= 334.557
Y= 4.630.446

NEV-21

Masia de
l’Esteve

0–5

X= 332.372
Y= 4.630.968

Esteve Font
Vilella

NEV-22

Masia del
Baltasar

0–5

X= 332.304
Y= 4.630.823

Miquel
Gilabert
Darbra

NEV-23

Cal Bernaus
(Montsonís)

0–5

X= 332.865
Y= 4.630.959

Ramon
Bernaus
Torné

NEV-24

Masia Tanyo

0-5

X= 333.132
Y= 4.630.146

Francesc
Xandri Amigó

NEV-25

Masia Tomasó

0–5

X= 332.781
Y= 4.630.026

Ramon Costa
Gili

NEV-26

Cal Josep del
Canari

0–5

X= 333.833
Y= 4.629.915

Josep Amigó
Aran

NEV-27

Cal Trepat

0–5

X= 333.856
Y= 4.629.779

Teresa Solans
Tohà

NEV-28

Masia Colom

0–5

X= 333.552
Y= 4.629.193

Ramon
Torrens
Regué

NEV-29

Masia Collfred

0–5

X= 332.137
Y= 4.629.479

Àngel Pedrós
Clua

NEV-30

Torre Sant Ignasi
o Masia Pauet
del Polinario

0-5

X= 331.180
Y= 4.629.097

Rosenda Solé
Navau

NEV-31

Cal Sucret

0–5

X= 330.869
Y= 4.629.305

Àngela
Boladeres
Bosch

NEV-32

Cal Biel

0–5

X= 330.358
Y= 4.629.221

Josep Petit
Solé

NEV-33

Ca l’Areny

0–5

X= 330.038
Y= 4.629.306

Jaume Areny
Farran

Antonio
Llovera

Habitatge aïllat.
Deshabitat. Mal estat
Habitatge aïllat.
Deshabitat.
Habitatge aïllat.
Deshabitat.
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Habitatge aïllat.
Deshabitat.
Habitatge aïllat.
Deshabitat.
Habitatge aïllat.
Habitat
esporàdicament
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Deshabitat.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
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Residents tot l’any.
NEV-34

Torre Baldomà

0-5

X= 329.713
Y= 4.629.385

Antoni Pujalt
Llorenç

NEV-35

Masia de cal
Negre

0-5

X= 329.509
Y= 4.629.399

Teresa Perera
Corberó.

NEV-36

Masia Montsonís

0–5

X= 329.595
Y= 4.629.663

Josep Maria
Gili Miró

NEV-37

Masia Torner

0–5

X= 328.325
Y= 4.629.352

Josepa Vilella
Solé

NEV-38

Masia Polinario

0–5

X= 332.706
Y= 4.630.973

Francesc Solé
Gilabert

NEV-39

Era de Cal Pauot

0-5

X= 330.206
Y= 4.626.928

Francisco
Perera
Vilaprinyó

NEV-40

Casa Mateu Solé

0-5

X= 330.888
Y= 4.629.966

Mateu Solé
Gasull

NEV-41

Torre de Nadal i
de Maria

0-5

X= 330.810
Y= 4.630.034

Nadal Joval
Sala

NEV-42

Cal Raurés

0–5

X= 331.054
Y= 4.630.014

Casimiro Baró
Mallol

NEV-43

Cal Jaumerric

0–5

X= 331.011
Y= 4.629.977

Jaume Petit
Petit

NEV-44

Ca l’Emilia

0–5

X= 330.836
Y= 4.629.862

Pere Massana
Mata

NEV-45

Ca l’Àngel de la
Milia

0-5

X= 330.819
Y= 4.629.840

Àngel
Massana
Rovira

NEV-46

Vivenda granja
Teuler

0-5

X= 334.291
Y= 4.629.204

Manuel Solé
Vidal

NEV-47

Cal Isanta

0–5

X= 333.859
Y= 4.629.822

Jaume Isanta
Colomé

NEV-48

Casa Josefina
Ricard

0-5

X= 334.122
Y= 4.630.158

Josefina
Ricard Ramon

NEV-49

Xalet Rosendo
Ricard

0-5

X= 334.178
Y= 4.630.158

Rosendo
Ricard Ramon
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Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Deshabitat. Mal estat
Habitatge aïllat.
Deshabitat.
Habitatge aïllat.
Deshabitat.
Habitatge aïllat.
Ús esporàdic
Habitatge aïllat.
Ús esporàdic
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
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Habitatge aïllat.

NEV-50

Cal Vila Puig
Redon

0-5

X= 333.959
Y= 4.630.109

Fermí Vives

NEV-51

Masia del
Manias

0-5

X= 333.301
Y= 4.629.812

Josefina Verni
Alsina

NEV-52

Cal Mora

0–5

X= 332.919
Y= 4.629.366

Magí Vinielles
Trepat

NEV-53

Cal Piqué

0-5

X= 330.129
Y= 4.629.229

Ramon Piqué
Corbella

NEV-54

Can Sales

0-5

X= 331.178
Y= 4.629.369

Quintí Sales
Dealbert

NEV-55

Ca la Maria
Teresa Folleco

0–5

X= 331.118
Y= 4.629.444

Antonio Curto
Pérez

NEV-56

Xalet Jordi Gasull

0-5

X= 330.815
Y= 4.629.308

Jordi Gasull
Boladeres

NEV-57

Cabana de
l’Arcalís

0-5

X= 334.163
Y= 4.631.950

NEV-58

Cobert de la
granja Antoni
Sorribes

0-5

X= 333.526
Y= 4.629.314

NEV-59

Cabana de Cal
Flaquet

0–5

X= 333.865
Y= 4.632.117

NEV-60

Cobert i
habitatge
temporer Cal
Benet

0-5

X= 331.112
Y= 4.630.621

NEV-61

Cabana Cassó

0-5

X= 333.572
Y= 4.631.591

Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Residents tot l’any.
Habitatge aïllat.
Ús esporàdic

Antoni
Sorribes

Habitatge aïllat.
Ús esporàdic
Habitatge aïllat.
Ús esporàdic
Habitatge aïllat.
Ús esporàdic
Habitatge aïllat.
Ús esporàdic

Explotacions ramaderes
NEV-62

NEV-63

NEV-64

Indústria Fustex
Granja Joan i
Jaume Garriga
Granja Roger
Huguet

0-5

X= 333.469
Y= 4.630.001

0-2

X= 332.106
Y= 4.628.755

0-2

X= 332.503
Y= 4.629.015

Habitatge aïllat.
Ús esporàdic
Joan i Jaume
Garriga

Explotació porcina

Explotació avícola
Roger Huguet
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NEV-65

NEV-66

NEV-67

NEV-68

NEV-69

NEV-70

NEV-71

NEV-72

NEV-73

NEV-74

NEV-75

NEV-76

NEV-77

NEV-78

NEV-79

Granja Alfons
Galceran

Granja Adan
Sorribes

Granja Adan
Sorribes 2
Granja Antonio
Ramon V.
Granja Jordi
Planes
Granja Jaume
Baró B.
Global Cantarell,
S.L
Granja Jordi
Cuñé
Granja Jaume
Garriga
Granja Xavier
Villaró
Granja Júlia
Trepat
Granja Josep
Garriga
Granja Antoni
Amigó
Granja Leopoldo
Perera V.
Ganados Morell,
SCP

Explotació bovina i
0-2

X= 333.530
Y= 4.629.686

Alfons
Galceran

ovina

0-2

X= 333.486
Y= 4.629.331

Adam
Sorribes

Explotació bovina i

0-2

X= 332.866
Y= 4.629.584

0-2

X= 334.414
Y= 4.630.479

Antonio
Ramon V.

0-2

X= 334.246
Y= 4.629.302

Jordi Planes

0-2

X= 333.580
Y= 4.629.288

0-2

X= 332.054
Y= 4.628.210

0-2

X= 332.504
Y= 4.628.837

Jordi Cuñé

0-2

X= 328.616
Y= 4.626.807

Jaume
Garriga

0-2

X= 333.092
Y= 4.630.332

Xavier Vilaró

0-2

X= 333.821
Y= 4.629.753

Júlia Trepat

0-2

X= 333.081
Y= 4.629.693

Josep Garriga

0-2

X= 332.066
Y= 4.629.097

Antoni Amigó

0-2

X= 333.520
Y= 4.629.709

Leopoldo
Perera V.

0-2

X= 332.045
Y= 4.630.021

Adam
Sorribes

cunícola

Explotació bovina

Explotació porcina

Explotació porcina

Ramon Baró
Jaume Baró

Explotació porcina

Explotació porcina

Explotació porcina

Explotació porcina

Explotació porcina

Explotació porcina

Explotació porcina

Explotació bovina
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NEV-80

NEV-81

NEV-82

NEV-83

NEV-84

NEV-85

NEV-86

NEV-87

NEV-88

NEV-89

NEV-90

Granja Antoni
Sala
La Planteta, SCP
Agropecuària
Cuberes, SCP
Granja David
Junyent
Ganados Morell,
SCP
Granja Ramon
M. Areny
SAT Masia
Barrap
Ramaderia
Bernaus, SCP
Granja Joan
Piqué
Granja Jaume
Salse
Granja Lluís
Bernaus

Explotació bovina

0-2

X= 331.844
Y= 4.631.066

0-2

X= 330.112
Y= 4.628.576

0-2

X= 328.530
Y= 4.626.439

0-2

X= 331.660
Y= 4.629.412

0-2

X= 334.253
Y= 4.630.541

0-2

X= 328.537
Y= 4.629.398

0-2

X= 330.918
Y= 4.630.705

0-2

X= 330.065
Y= 4.631.100

0-2

X= 331.104
Y= 4.628.588

Joan Piqué

0-2

X= 331.201
Y= 4.630.355

Granja Jaume
Salsé

0-2

X= 331.616
Y= 4.629.190

Lluís Bernaus

0-2

X= 330.653
Y= 4.628.804

0-2

X= 331.532
Y= 4.629.353

Joan C. I
David Junyent

0-2

X= 331.495
Y= 4.630.562

Enric Feliu

0-2

X= 330.190
Y= 4.629.150

Miquel Guix

0-2

X= 329.397
Y= 4.629.194

Claudi Grau

Antoni Sala
Explotació porcina

Explotació porcina

Explotació porcina
David Junyent
Explotació porcina

Ramon M.
Areny

Explotació avícola

Explotació porcina

Explotació porcina

Salber, SL
Vaquí Bassa, SL

NEV-92

NEV-93

NEV-94

NEV-95

Granja Joan C. i
David Junyent
Granja Enric
Feliu
Granja Miquel
Guix 2
Granja Claudi
Grau

Explotació porcina

Explotació porcina

Ramaderia
NEV-91

Explotació porcina

Explotació bovina
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NEV-96

NEV-97

NEV-98

NEV-99

NEV-100

NEV-101

NEV-102

NEV-103

NEV-104

NEV-105

NEV-106

NEV-107

NEV-108

NEV-109

NEV-110

NEV-111

Granja Pau
Queralt
Granja Pau
Queralt 2
Granja Casimiro
Baró
Granja Casimiro
Baró 2
Granja Rafael
Estrada
Granja Casimiro
Baró 3
Granja Ramon
Piqué
Granja Lluís
Balasch
Granja Antoni
Boladeres
Bovins “La
Gasolinera”
Granja Sebastià
Galceran
Granja
Agromont, SL
Granja Josep M.
Pedrós
Granja Josep
Maria Graus
Granja Josep
Solé
Granja Irene
Badia

Explotació porcina

0-2

X= 331.496
Y= 4.630.302

Pau Queralt

0-2

X= 330.417
Y= 4.628.445

Pau Queralt

0-2

X= 331.715
Y= 4.629.630

0-2

X= 331.390
Y= 4.630.101

0-2

X= 329.395
Y= 4.628.591

0-2

X= 331.088
Y= 4.630.014

0-2

X= 330.122
Y= 4.629.261

Ramon Piqué

0-2

X= 332.043
Y= 4.629.430

Lluís Balasch

0-2

X= 330.199
Y= 4.629.447

Antoni
Boladeres

0-2

X= 331.291
Y= 4.629.491

0-2

X= 322.281
Y= 4.632.296

0-2

X= 330.357
Y= 4.629.736

0-2

X= 332.133
Y= 4.629.484

Josep M.
Pedrós

0-2

X= 330.635
Y= 4.629.896

Josep Maria
Graus

0-2

X= 331.861
Y= 4.631.889

Josep Solé

0-2

X= 330.284
Y= 4.628.739

Irene Badia

Explotació porcina

Casimiro Baró

Explotació bovina

Casimiro Baró

Explotació bovina

Explotació porcina
Rafael Estrada
Casimiro Baró
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NEV-112

NEV-113

NEV-114

NEV-115

Granja Ramona
Prats
Ganados Morell,
SCP
Granja del

0-2

X= 331.094
Y= 4.631.009

0-2

X= 331.929
Y= 4.630.033

0-2

X= 331.756
Y= 4.629.950

0-2

X= 331.181
Y= 4.629.808

Cobacho
Granja del
Florencio

Explotació porcina
Ramona Prats
Explotació ovina

Toni Bernaus
Explotació porcina
Josep Maria
Graus

Explotació porcina

Taller de maquinària
NEV-116

Tallers Gili

0 - 50

agrícola

X= 329.889
Y= 4.629.631

Ctra Agramunt a
Balaguer, s/n
Taller de maquinària

NEV-117

Tallers Gili

0-50

agrícola

X= 329.530
Y= 4.629.590

Ctra Agramunt a
Balaguer, s/n
Distribució, compra i

NEV-118

Cereals Bernaus

0 -10

venda de cerals

X= 331.407
Y= 4.629.613

Ctra Agramunt a
Balaguer, s/n

NEV-119

Sindicat agrícola

Cooperativa
Sindicat Montgai

0–5

X= 330.701
Y= 4.629.752

Ctra Agramunt a
Balaguer, s/n

Confeccions
NEV-120

Butsènit

0-70

Taller de confecció

X= 332.947
Y= 4.629.547

Afores, s/n baix

EMERGÈNCIES PER VENTADES (RECOMANADA REDACCIÓ)
VULNERABILITAT MUNICIPAL

CODI

NOM

ADREÇA

TELÈFON

ÚS

SECTOR

UTM

Centre
VE-01

CEIP i Llar

Av,

d'Educació

d’infants la

Generalitat,

Infantil,

Colomina

21

Primària i Llar
d’infants.
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Centre
VE-02

Nucli de
Butsènit
d’Urgell

X= 333.383

Zona

Nucli de

X= 330.030

esportiva

Montgai

Y= 4.629.689

Zona

Nucli de
Montgai

CEIP Butsènit

C/ Bons

d'Educació

d’Urgell

Aires, s/n

Infantil i
Primària.

Y= 4.629.586

Zona
VE-03

esportiva
municipal de

Afores, s/n

973 43 00 05

Montgai

VE-04

Pavelló nou
de Montgai

C/ Lluís
Companys,

esportiva

s/n

Zona
VE-05

esportiva
municipal de

Afores, s/n

Zona

973 43 00 05

esportiva

Butsènit
Circuit
VE-06

Motocrós “El
Cluet”

VE-07

Nucli de
Butsènit
d’Urgell.

X= 329.148

Cluet

esportiva

Montgai

Y= 4.629.567

Parc infantil i

Nucli de
Montgai

Plaça del

El Sitjar

Sitjar

973 43 00 05

esbarjo

Afores, s/n

973 43 00 05

VE-10

X= 333.160

Nucli de
Butsènit
d’Urgell.

X= 333.160

Butsènit

s/n

esbarjo

Butsènit
VE-11

VE-12

VE-13

s/n

X= 330.095

Nucli de
Butsènit
d’Urgell.

Parc infantil i

C/ Escoles,

Y=4.629.542

Nucli de
Montgai

C/ Escoles,

gent gran

X= 330.679

Parc de salut

Parc infantil

Parc de salut

Y= 4.629.561

Nucli de

Montgai
VE-09

X= 333.243

Zona

Parc infantil

gent gran

Y= 4.629.499

Zona el

Parc de salut
VE-08

X= 330.847

Parc de salut

Zona Pícnic

Serra de

Espai d’oci i

Font Amarga

Bellmunt

esbarjo

Zona trinxeres

Serra de

Font Amarga

Bellmunt

Zona trinxeres

Serra de

Els Tossals

Bellmunt

Nucli de
Bellmunt

Espai
Memòria
Històrica

Nucli de
Bellmunt

Espai
Memòria
Històrica
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VE-14

Zona trinxeres
La Pleta

Espai
Els Caus

Memòria
Històrica

Nucli de
Montgai

X= 329.060
Y=4.628.396
Inici Tram
X= 321.029

VE-15

Passeig del
Riu Sió

Riba del Sió
al nucli de

973 43 00 05

Itinerari de
natura

Montgai

Nucli de
Montgai

Y=4.629.706
Fi Tram
X= 329.841
Y=4.629.659

Cementiri
VE-16

municipal
Butsènit

Afores, s/n

Cementiri

973 43 00 05

municipal

d’Urgell
Cementiri
VE-17

municipal

Afores, s/n

Cementiri

973 43 00 05

municipal

Montgai

Nucli de
Butsènit
d’Urgell

Nucli de
Montgai

X= 333.588
Y=4.629.824

X= 330.466
Y=4.629.058

EMERGÈNCIES PER RISC SÍSMIC (RECOMANADA REDACCIÓ)
Els elements vulnerables del municipi són els següents:
VULNERABILITAT MUNICIPAL

CODI

NOM

ADREÇA

TELÈFON

ÚS

SECTOR

UTM

Centre
SI-01

CEIP i Llar

Av,

d’infants la

Generalitat,

Colomina

21

d'Educació
973 43 00 13

Infantil,
Primària i Llar

Nucli de

X= 330.777

Montgai

Y= 4.629.586

Nucli de
Butsènit
d’Urgell

X= 333.383

d’infants.
CEIP
SI-02

Butsènit
d’Urgell

SI-03

SI-04

Centre
C/ Bons Aires,
s/n

C/ Lluís

mèdic

Companys,

Montgai

s/n

mèdic

d'Educació
Infantil i
Primària.

Dispensari

Dispensari

973 43 01 66

C/Escoles s/n

Dispensari
mèdic
Dispensari
mèdic

Pàgina 65 de 119

Nucli de
Montgai
Nucli de
Butsènit
d’Urgell.

Y= 4.629.586

X= 330.806
Y= 4.629.497
X= 331.171
Y= 4.629.665

Document únic de protecció civil
Municipi de Montgai

Butsènit
d’Urgell
Farmàcia
SI-05

Eva
Campiñez
Sala de

SI-06

Vetlles de
Montgai

C/ Reverent

Nucli de
Montgai

Sala de Vetlles

Nucli de
Montgai

Sala de Vetlles

Nucli de
Butsènit
d’Urgell.

X= 331.171

Nucli de

X= 330.566

Montgai

Y= 4.629.562

Nucli de

X= 330.641

Montgai

Y= 4.629.549

Nucli de

X= 330.595

Montgai

Y= 4.629.541

pare Mirats, 7

Plaça Església,
s/n

973 43 00 05

Sala de
SI-07

Vetlles de

C/Escoles s/n

Butsènit
Cal Delme.
SI-08

Casal
Jubilats

Plaça Prat de
la Riba, 17

973 43 03 65

X= 330.554

Farmàcia

Casal Jubilats

Y= 4.629.525

X= 330.642
Y= 4.629.617

Y= 4.629.665

“Lo Cafe”.
SI-09

Casal

Plaça Prat de

esbarjo

la Riba, 6

Casal Jubilats

Jubilats
Ajuntament
SI-10

vell. Sala
entitats

Plaça Prat de

Centre Cívic

la Riba, 1

Casal
SI-11

Municipal

Nucli de
C/Escoles s/n

Centre Cívic

Butsènit
SI-12

Ateneu

SI-13

Ajuntament

Butsènit
d’Urgell.

X= 330.545

Montgai

Y= 4.629.539

Edifici

Nucli de

X= 330.575

Administració

Montgai

Y= 4.629.566

Teatre

pare Mirats, 4

la Riba, 17

973 43 00 05

Y= 4.629.665

Nucli de

C/ Reverent

Plaça Prat de

X= 331.171

RISCOS ESPECÍFICS
No hi ha elements vulnerables per riscos específics al municipi de Montgai.
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DOCUMENT 4. PROCEDIMENTS OPERATIUS BÀSICS PER RISC.
4.1.

Procediment operatiu

4.1.1. CRITERIS D’ACTIVACIÓ. NIVELLS.

» PRE-ALERTA:
La pre-alerta es produeix, en general quan:
 És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a mig
termini.
 També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions (per exemple les
derivades de control de preses que generen cabals propers a produir inundacions).
La pre-alerta no implica l’activació del Pla.

» ALERTA:
El Pla s'activa en fase d’alerta, en general quan:
 S’informa de l’activació d’un Pla Especial de la Generalitat en fase d’alerta per
afectació a la zona on es troba el municipi.
 Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d’emergència
important a la població a curt termini.
 Davant de emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a
persones, béns i vies de comunicació.
 En emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no puguin
produir danys a l’exterior però que puguin produir alarma en la població.

» EMERGÈNCIA:
El Pla s'activa en fase d’emergència, en general davant de les situacions següents:
 S’informa de l’activació en fase d’emergència d’un Pla Especial de la Generalitat en
fase d’emergència per afectació a la zona on es troba el municipi.
 Davant d’emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per
al municipi o danys a la població.
A l'annex 1 es detallen criteris concrets per riscos concrets.
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4.1.2. TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES A CADASCUN DELS NIVELLS.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL
FASE

TASQUES
➢

PREALERTA

Seguiment de la situació:
▪

Comunicats del CECAT

▪

Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/

▪

Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm

▪

Responsable de l’activitat (en cas de risc per concentració de persones).

➢

Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.

➢

Un seguiment de la situació de tipus intern, i per tant, no sempre es
contempla la informació a la població.

➢

Una transmissió de la informació sobre qualsevol anomalia detectada que
pugui ser significativa. Concretament, s’informa als membres del Comitè
Municipal de l’Emergència , als centres de coordinació i als grups locals
actuants , si s’escau, d’acord amb els procediments establerts.

➢

Una possible convocatòria del consell assessor municipal, si es considera
necessari.

➢

Activar el Duprocim i comunicar-ho al CECAT

➢

Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o
SEM).

➢

Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació que
s’escaigui.

ALERTA

➢

Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.

➢

Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació

EMERGÈNCIA 1

EMERGÈNCIA 2

amb el CECAT.
➢

Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.

➢

Seguiment de les institucions i serveis bàsics afectats per comprovar la seva
viabilitat i la seva accessibilitat. Si cal, utilitzar alternatives als serveis bàsics.

➢

Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència.

➢

Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població
afectada, si escau.

➢

Col·laborar en les evacuacions, si escau.
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➢

Habilitar punts d’informació a la població. Oficina d’atenció al ciutadà. (OAC)

➢

Registre i organització dels voluntaris ocasionals.

➢

Comunicar canvis de fase d’activació del Duprocim al CECAT i als integrants
del Comitè d’emergències municipal.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC D’INUNDACIONS
➢

Seguiment de la informació:
▪

Comunicats del CECAT

▪

Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/

▪

Estacions d’aforament: http://aca-web.gencat.cat/ o
http://195.55.247.237/saihebro/

▪

Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm

➢

Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.

➢

Vigilància de les següents zones d’especial risc:

PREALERTA

▪

Marges del riu Sió al seu pas pel municipi.

▪

Zones potencialment inundables dels torrents del Marxant, la
Perallonga i la Colomina.

➢

Les següents actuacions concretes en els següents punts d’actuació
prioritària:
▪

➢

5. Les següents actuacions concretes en els següents punts conflictius:
▪

➢

No es realitzen actuacions en el nivell de prealerta

No es realitzen actuacions en el nivell de prealerta

6. Avisar aquelles persones que facin activitats a la llera del riu. En concret:
▪

No es realitzen actuacions en el nivell de prealerta

➢

Activar el Duprocim per inundacions i comunicar-ho al CECAT

➢

Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o
SEM).

➢

Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació.

➢

Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.
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➢

Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), seguir la vigilància i
mantenir comunicació amb el CECAT

➢

Les següents actuacions concretes en els següents punts d’actuació
prioritària:
▪

PAP-1: En cas de crescuda del riu Sió que inundi els marges del riu, el
passeig al nucli de Montgai, camins o camps de conreu, es senyalitzarà
les zones inundades i els camins municipals que hi condueixen amb
tanques o cinta, i es comunicarà als veïns la prohibició d’entrar a la llera
del riu.

▪

PAP-2: En cas de crescuda del Torrent del Marxant que inundi els
marges, camins i camps de conreu amb possible afectació a elements
vulnerables al nord de Montgai, es senyalitzarà les zones inundades i els
camins municipals que hi condueixen amb tanques o cinta per evitar el
pas dels veïns a la zona inundada.

▪

PAP-3: En cas de crescuda del Torrent de la Perallonga que inundi els
marges, camins, camps de conreu amb possible afectació a elements
vulnerables al nord-est de Butsènit d’Urgell, es senyalitzarà les zones
inundades i els camins municipals que hi condueixen amb tanques o
cinta per evitar el pas dels veïns a la zona inundada.

▪

PAP-4: En cas de crescuda del Torrent de la Colomina que inundi els
marges, camins, camps de conreu amb possible afectació a elements

ALERTA

vulnerables al sud de Butsènit d’Urgell, es senyalitzarà les zones
inundades i els camins municipals que hi condueixen amb tanques o

EMERGÈNCIA 1

cinta per evitar el pas dels veïns a la zona inundada.
➢

EMERGÈNCIA 2

Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària:
▪

Camins municipals que condueixen als marges i zones inundades pel riu
Sió.

▪

Camins municipals que condueixen a les zones inundades pels torrents
del Marxant, Perallonga i la Colomina.

➢

Tancar els següents espais públics:
▪

Marges del riu Sió i espais públics del nuclis del municipi afectats pel
període de retorn de 500 anys.

➢

Suspendre els esdeveniments públics a l’aire lliure que puguin tenir risc per
tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres.

➢

Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.
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➢

Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local (treure fang i arbres trencats).

➢

Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població
afectada, si escau.

➢

Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries.

➢

Registre i organització dels voluntaris ocasionals.

➢

Comunicar canvis de fase d’activació del Duprocim al CECAT i als integrants
del Comitè d’emergències municipal.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES
➢

Seguiment de la informació:
▪

Comunicats del CECAT

▪

Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/

▪

Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm

➢

Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.

➢

Fer seguiment de la situació nivometeorològica als punts següents:
▪

➢

Punt central del nucli del municipi

Comprovar la disponibilitat de fundents als magatzems:
▪

Petites quantitats de fundent al magatzem per fer les primeres tasques
als carrers del poble.

▪
PREALERTA

Quantitats majors de fundents s’han de recollir els dies previs als punts
de distribució que habilita el Consell Comarcal de la Noguera: Als
municipis de Ponts, Artesa de Segre, Cubells, Balaguer (a l’entrada de la
Deixalleria comarcal) i les Avellanes i Santa Linya (al nucli de les
Avellanes).

➢

Comprar més fundents, si és necessari, a:
▪

Diputació de Lleida: Trucant al Servei de Vies i Obres, s’indicarà al
municipi com pot abastir-se de material fundent.

➢

Distribuir fundents als següent punts i rutes:
▪

➢

Posar fundents a disposició de la població en els següents punts:
▪

➢

No es distribuiran fundents.

Magatzem municipal.

Senyalitzar els següents punts conflictius per risc de glaçades:
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▪
➢

No existeixen punts a priori conflictius per glaçades.

Habilitar zones d’aparcaments de vehicles a:
▪

➢

No es disposa de zones d’aparcament per a vehicles.

Revisar l’estat dels grups electrògens disponibles a:
▪

No es disposa de grups electrògens.

➢

Activar el Duprocim per nevades i comunicar-ho al CECAT

➢

Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o
SEM).

➢

Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació.

➢

Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.

➢

Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels gruixos
de neu i mantenir comunicació amb el CECAT.

➢
▪

Neteja, i distribució de fundents si escau, als següents punts i rutes:
Punts a netejar la neu: No hi ha punts d’especial risc o vulnerabilitat on
netejar la neu.

S’han de netejar prioritàriament els accessos
•

Accessos al nucli de població.

•

Principals carrers, especialment aquells que van a serveis bàsics
(consultoris mèdics, ajuntament, magatzem municipal, centres docents
i assistencials...)

•

Accessos als cementiris (si s’escau).

•

Punts d’emmagatzematge de fundents

Es preveuen les següents rutes de neteja dels carrers:
ALERTA

EMERGÈNCIA 1

Es preveuen com a rutes prioritàries de neteja, aquells carrers que impliquen un
trànsit de primer ordre per la població i que són nusos de comunicació importants
pels diferents serveis d’emergència, municipals i aquells carrers propers a aquells
edificis destinats al confinament de la població per mesures de seguretat.
Seran de segon ordre, les vies amb les següents característiques:

EMERGÈNCIA 2

-

Carrers principals, especialment aquells que tenen pendent i podrien
esdevenir un risc per a la població en cas de neu o plaques de gel acumulades.
Manteniment dels accessos als habitatges aïllats.
Manteniment dels accessos a explotacions agrícoles i ramaderes del
municipi.
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▪

Rutes de neteja:

▪

Prioritat 1:
▪

Ruta 1.1: Ruta de neteja dels accessos i el nucli de Montgai.

▪

Ruta 1.2: Ruta de neteja dels accessos i el nucli de Butsènit d’Urgell.

▪

Ruta de neteja dels accessos a les vivendes i residències de fora del
nucli urbà.

▪

Prioritat 2:
▪

Ruta 2.1: Ruta de neteja dels accessos a les vivendes i residències de
fora dels nuclis urbans.

▪

Prioritat 3:
▪

Ruta 3.1: Neteges dels accessos a les explotacions agrícoles o
ramaderes (granges).

➢
▪

Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària:
Es controlaran les vies i camins de competència municipal, per controlar el
seu estat i procedir si s’escau a la senyalització i tall de les mateixes.

➢
▪
➢

Tancar els següents espais públics:
No s’han detectat espais públics a tancar per risc de nevades.
Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l’aire
lliure.

➢

Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.

➢

Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les voreres i
terrats.

➢

Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població
afectada, si escau.

➢

Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries.

➢

Registre i organització dels voluntaris ocasionals.

➢

Comunicar canvis de fase d’activació del Duprocim al CECAT i als integrants
del Comitè d’emergències municipal.

L’ajuntament és qui, en primer lloc, té el deure de preveure i d’emmagatzemar un estoc de
material fundent, abans de l’emergència, o si més no, saber on pot aconseguir-ho (veure
directori telefònic), per tal de garantir la viabilitat dins del seu propi municipi i d’aquells vials i
carrers que són competència del municipi, per evitar qualsevol tipus d’improvisació i manca de
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previsió al llarg de l’emergència.
L’ajuntament vetllarà per tenir un mínim de fundents emmagatzemats per tal de poder efectuar
una primera actuació d’urgència en cas d’emergència, així com per efectuar la primera actuació
com a mesura preventiva per evitar les plaques de gel a l’interior del nucli i en aquelles zones
considerades més importants per la activitat normal del municipi, per tal de garantir els serveis
mínims i bàsics de la ciutadania. Ha de ser el mateix municipi l’encarregat de aprovisionar-se de
qualsevol tipus de fundent (sal, sorra...) a alguna de les empreses encarregades de proporcionar
fundents, tal com s’especifica en el punt anterior.
TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES
FASE

TASQUES
➢

PREALERTA

Seguiment de la situació:
▪

Comunicats del CECAT

▪

Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/

▪

Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm

▪

Responsable de l’activitat (en cas de risc per concentració de persones).

➢

Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.

➢

Activar el Duprocim per ventades i comunicar-ho al CECAT.

➢

Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o
SEM).

➢

Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació que
s’escaigui.

ALERTA

➢

Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.

➢

Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació
amb el CECAT.

EMERGÈNCIA 1

EMERGÈNCIA 2

➢

Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.

➢

Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència.

➢

Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població
afectada, si escau.

➢

Col·laborar en les evacuacions, si escau.

➢

En cas de ventades:
▪

Tancar els següents espais públics:
▪

Activitats dels Centres educatius a l’aire lliure.
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▪

Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l’aire
lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de
branques o arbres.

▪

Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres
trencats, mobiliari urbà, runes, etc.).

➢

Habilitar punts d’informació a la població.

➢

Registre i organització dels voluntaris ocasionals.

➢

Comunicar canvis de fase d’activació del Duprocim al CECAT i als integrants
del Comitè d’emergències municipal.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC SÍSMIC
➢

Seguiment de la informació:
▪

Comunicats del CECAT

▪

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya:

PREALERTA

http://www.igc.cat/web/ca/terratremols.php
▪

Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm

➢

Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.

➢

Activar el Duprocim per sismes i comunicar-ho al CECAT.

➢

Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o
SEM).

➢

Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació.

ALERTA

EMERGÈNCIA 1

EMERGÈNCIA 2

➢

Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.

➢

Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT.

➢

Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.

➢

Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades.

➢

Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles
danys:
▪

Equipaments públics: veure llistat d’elements vulnerables

▪

Edificis més antics: veure llistat d’elements vulnerables

▪

Edificis singulars: veure llistat d’elements vulnerables
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➢

Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau.

➢

Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població
afectada, si escau.

➢

Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries.

➢

Registre i organització dels voluntaris ocasionals

➢

Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i
als integrants del Comitè d’emergències municipal.

Per tots els casos, l’activació del Pla, cal comunicar-ho al CECAT.
4.1.3. AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D’AVÍS.
Organigrama per posar en pràctica les notificacions d'alerta a la població, les mesures
d'autoprotecció com el confinament, l’evacuació o altres informacions d’interès per a la població
afectada.

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D’AVÍS
RESPONSABLE

MITJANS

DESTINATARIS

En cas d’emergència:
Ús del Ebando. APP
per
tabletes
i
smarthphones
que
s’utilitza per emetre
avisos municipals.
L’ALCALDE AMB EL
PLA ACTIVAT amb el
suport per executar
aquestes tasques del
RISCOS TERRITORIALS

GRUP LOCAL D’ORDRE
I
AVISOS
A
LA
POBLACIÓ:
Els Responsables dels
nuclis de població

Elements vulnerables
amb disponibilitat de
telefonia: Telèfon.
Elements vulnerables
sense disponibilitat de
telefonia:
Ús
de
megafonia dels nuclis
de població o ús de
megafonia mòbil dels
vehicles d’emergència
d’ajuda
externa
(Mossos d’Esquadra i
Bombers) .
A la resta de la
població del nucli amb
disponibilitat
de
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megafonia
fixa:
Megafonia fixa al nucli
de població

En cas d’emergència:
Ús del Ebando. APP
per
tabletes
i
smarthphones
que
s’utilitza per emetre
avisos municipals

RISCOS ESPECIALS
(INCENDIS, NEVADES,
SÍSMIC....)

L’ALCALDE AMB EL
PLA ACTIVAT amb el
suport per executar
aquestes tasques del
GRUP LOCAL D’ORDRE
I
AVISOS
A
LA
POBLACIÓ:

Elements vulnerables
amb disponibilitat de
telefonia: Telèfon.
Elements vulnerables
sense disponibilitat de
telefonia:
Ús
de
megafonia dels nuclis
de població o ús de
megafonia mòbil dels
vehicles d’emergència
d’ajuda
externa
(Mossos d’Esquadra i
Bombers) .
A la resta de la
població dels nuclis
amb disponibilitat de
megafonia
fixa:
Megafonia fixa dels
tres nuclis de població
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Esquema de ruta d’avís en cas d’emergències:

4.1.4. PROCEDIMENTS DE RELACIÓ I D’INTEGRACIÓ AMB ELS PLANS D’ÀMBIT SUPERIOR.
El pla de protecció civil preveu la integració i coordinació amb altres plans d’àmbit superior que
es poguessin activar de forma simultània amb el pla. Aquesta coordinació es reflecteix,
bàsicament, en els següents aspectes:
Fase
emergència
Inici

Responsable
Alcalde/sa o persona
que delegui

Acció
Comunicar activació del Pla al
CECAT
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Durant

CRA (oficines
ajuntament) o
Coordinador
Municipal de
l’Emergència
Alcalde/sa o persona
que delegui

Sol·licitud d’ajuda externa, si escau
al 112

Telèfon

Durant

Alcalde o persona
que delegui

Intercanvi informació amb el
CECAT

Telèfon,
Correu electrònic o
Xarxa Rescat

Durant

Grups locals
d’actuació

Col·laboració amb cossos
d’emergència

Presencialment

Fi

Alcalde/sa o persona
que delegui

Comunicar desactivació Pla al
CECAT

Telèfon, Fax,
Correu electrònic o
Xarxa Rescat

4.2.

Mesures de protecció a la població

4.2.1. EXECUCIÓ DE L’EVACUACIÓ
L’evacuació consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura. La responsabilitat de
donar l'ordre d'evacuació recau en l’alcalde o alcaldessa. Quan un pla especial de la Generalitat
està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en la direcció del Pla especial.
Casos on es recomana l’evacuació:
•

Consigna donada per les autoritats (ordre d’evacuació, tant a nivell municipal com
autonòmica).

•

Incendi a l’interior d’un edifici (riscos antròpics, incendis d’habitatge...).

•

Amenaça de bomba (riscos antròpics...).

•

Qualsevol perill que pugui afectar a la integritat de les persones quan estiguin a l’exterior
(risc d’inundacions...).

•

Danys estructurals en edificis (risc sísmic...).

•

Població que estigui a l’exterior amb condicions meteorològiques adverses (neu, tempesta,
ventades...) i que cal que es traslladin a un lloc tancat.

Sempre cal fer l’evacuació de forma segura per la població sense que sigui un risc o perill per
aquesta població. Si no es garanteix una evacuació segura, es recomana el confinament.
4.2.2. PAUTES DE CONFINAMENT
El confinament consisteix en refugiar-se, tancar totes les obertures i entrades de les edificacions
(portes, persianes, porticons) i situar-se al més lluny possible de l'origen del risc.
Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin
altres indicacions.
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Casos on es recomana el confinament:
•

Risc per a les persones que estiguin a l’exterior (risc d’inhalació de fums, núvol tòxic,
accident radiològic...).

•

En previsió de risc d’inundacions o riuades al carrer que puguin generar l’arrossegament
de les persones que surten al carrer (carrers en rambles, en pendent...) i confinar-se en
plantes superiors.

•

Incendi exterior sempre que l’habitatge permeti un confinament segur, amb una
estructura sòlida i amb una franja de seguretat neta de qualsevol combustible (incendi
forestal i/o agrícola).

•

Risc en situacions meteorològiques adverses (nevades, pluja, tempesta elèctrica,
ventades...).

Una vegada confinada, la població ha de seguir l’evolució a través dels mitjans de què disposin:
telefonia, audiovisual....
4.2.3. ZONES D’ALLUNYAMENT
L’allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma temporal.
Es decidirà “in situ” depenent de la tipologia del risc i de les àrees geogràfiques afectades.
QUADRE RESUM DE MESURES DE PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ

EVACUACIÓ

ZONES

CONFINAMENT

D’ALLUNYAMENT
• D’aquells llocs que
podrien

ser

perillosos per a la
població, com poden
ser espais a l’aire
• Consigna donada per
les autoritats.
RISC
TERRITORIAL

• Risc

• Situacions de risc per
a les persones.

lliure quan hi hagi
en

situacions

meteorològiques

com

poden ser les ventades

risc

de

ventades,

tempestes..
• De

la

zona

possiblement
afectada

per

seguretat

de

població

i

la
per

afavorir els treballs
dels
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d’emergència
externs

i/o

municipals.

• Consigna donada per
les autoritats.
• Elements vulnerables
RISC
D’INUNDACIONS

amb risc d’inundació.
• Qualsevol perill que

• Risc d’inundació exterior
sempre que l’habitatge

seguretat

permeti un confinament

zones

segur,

dins el període de

amb

una

pugui afectar a la

estructura sòlida i amb

integritat

seguretat.

de

persones

les

• A una distància de
de

les

d’inundació

retorn de 500 anys.

quan

estiguin a l’exterior.
• Consigna donada per
les autoritats.
• Població que estigui a
RISC DE
NEVADA

l’exterior

amb

condicions
meteorològiques
es traslladin a un lloc
tancat.
• Consigna donada per
les autoritats.
• Població que estigui a

VENTADES

l’exterior

en

situacions

meteorològiques
adverses en el que es
recomana

el

confinament

adverses i que cal que

RISC DE

• Risc

amb

condicions

de

població en els seus
habitatges,

llocs

adverses i que cal que
es traslladin a un lloc
tancat

de

treball...

• Risc

en

situacions

meteorològiques
adverses en el que es
recomana

el

confinament

meteorològiques

la

de

la
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els equips d’ajuda
externa.

4.2.4. CONTROL D’ACCESSOS
L’objectiu del control d’accessos és impedir que persones i vehicles aliens a la gestió de
l’emergència puguin entrar en la zona de risc. D’aquesta manera s’impedeix que aquestes
persones es posin en perill i es garanteix que no destorben els grups actuants a la zona de risc.
Pot ser necessari, en el seu cas, el control i l’ordenació del trànsit en les zones adjacents, amb
l’objecte de facilitar l’arribada de nous recursos.
S’estableix control d’accessos als punts següents:
Plans
Territorials
En totes
aquelles
emergències
que tenen
cabuda en el
Pla PROCICAT

Observacions

Si afecta a edificis o punts concrets, la Brigada Municipal iniciarà les tasques de senyalització i/o
abalisament de la zona afectada (en cas de ventades).

Si l’afectació és general i la Brigada Municipal no donés abast:

Pla Especial

- Caldria el suport del Grup d’Ordre establert en el Pla Especial de la Generalitat: Pla PROCICAT.

Supòsit

Punt

Accessos a la zona
inundable als
Desbordament marges del riu Sió.
del riu Sió
Passeig vora el riu
Sió al nucli de
Montgai.

INUNCAT

Pla Especial

Rutes alternatives
No cal rutes alternatives, cal senyalitzar i impedir
el pas a la part inundable.
Cal senyalitzar amb especial cura el passeig vora
el riu Sió al nucli de Montgai, en cas que el nivell
de l’aigua pugi per alertar els usuaris. En cas de
possibilitats de desbordament cal restringir-ne
l’accés.

Desbordament
Accessos a la zona
Torrent del
inundable.
Marxant

No cal rutes alternatives, cal senyalitzar i impedir
el pas a la part inundable.

Desbordament
Accessos a la zona
Torrent de la
inundable.
Perallonga

No cal rutes alternatives, cal senyalitzar i impedir
el pas a la part inundable.

Desbordament
Accessos a la zona
Torrent de la
inundable.
Colomina

No cal rutes alternatives, cal senyalitzar i impedir
el pas a la part inundable.
Observacions
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La Brigada Municipal, amb l’ajut de voluntariat ocasional, procedirà a tallar el trànsit
(mitjançant tanques i senyals), en aquells punts que poden esdevenir un risc per a la
població, com poden ser:
▪
NEUCAT

Carrers en el interior dels nuclis amb pendent que poden ser un risc i/o
provocar incidències a conductors de vehicles.

▪

Vials municipals asfaltats que poden ser un risc.

Si els serveis municipals es veiessin desbordats caldrà el suport del Grup d’Ordre establert
en els Plans Especials de la Generalitat: Pla NEUCAT.
La Brigada Municipal, amb l’ajut de voluntariat ocasional, procedirà a tallar el trànsit
(mitjançant tanques i senyals), en aquells punts que poden esdevenir un risc per a la
població, com poden ser:
▪

Carrers en el interior dels nuclis amb pendent que poden ser un risc i/o
provocar incidències a conductors de vehicles.

NEUCAT
▪

Vials municipals asfaltats que poden ser un risc (forts pendents, corbes,
zones gelades).

Si els serveis municipals es veiessin desbordats caldrà el suport del Grup d’Ordre establert
en els Plans Especials de la Generalitat: Pla NEUCAT.
Si afecta a edificis o punts concrets, la Brigada Municipal iniciarà les tasques de
senyalització i/o abalisament de la zona afectada.
SISMICAT

Si l’afectació és general i la Brigada Municipal no donés abast:

- Caldria el suport del Grup d’Ordre establert en el Pla Especial de la Generalitat: Pla
SISMICAT.

Centres d'acollida. Tipologia.
En cas de necessitat d’acollir persones, el municipi de Montgai té diverses infraestructures que
poden resultar d’utilitat.
CAPACITAT

CENTRES D'ACOLLIDA

OBSERVACIONS

Nucli de Montgai
CA-01

Sala Ateneu de Montgai

200 persones

Disposa de serveis i calefacció.

CA-02

Casal Municipal de Butsènit d’Urgell

100 persones

Disposa de serveis i calefacció.

Cal cartografiar aquestes dades.
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DOCUMENT 5. FITXES D’ACTUACIÓ
5.1 Fitxes d’actuació
FITXA D’ACTUACIÓ PEL CENTRE RECEPTOR D’ALARMES (CRA)

Les fitxes d’actuació són els protocols d’actuació per a cadascuna de les persones
responsables i grups d’actuants que integren el Pla. En aquestes fitxes s’indiquen les
actuacions a desenvolupar davant qualsevol tipus d’emergència.
TIPUS D’EMERGÈNCIA

ALERTA

EMERGÈNCIA

Rebre l’avís d’emergència i compilar tota la
informació possible.
Realitzar els avisos necessaris per tal d’activar
l’ajuda externa, si escau: bombers, serveis
sanitaris d’urgència, etc.
En cas que el Pla s’activi de manera formal, ha
d’avisar als membres del Consell Assessor i el
Gabinet d’Informació.
Verificar avís.
Mantenir comunicació
amb l’ajuda externa.
Activar el pla de comunicació amb aquest ordre
de trucades:
1r CECAT
2n Coordinador municipal d’emergències

General

3r Cap del Grup local d’ordre i avisos a la
població

Instruccions
específiques

Trucada al 112 i als
serveis necessaris.

Es notifica l’alerta i si
cal, es confirma
després d’avaluar la
situació.
Notificació mitjançant
trucada
d’emergències.

4t Cap del Grup local d’intervenció
5è Cap del Grup local logístic i d’acollida
6è Cap del Grup local sanitari
7è Consell Assessor

Notificació mitjançant
trucada telefònica.

8è Gabinet d’Informació
9è Representant municipal al Pla de la
Generalitat que correspongui
Mantenir informat puntualment al coordinador
municipal de l'emergència
Comunicar el fi de l’emergència a totes les
entitats notificades.
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FITXA D’ACTUACIÓ PEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA
TIPUS D’EMERGÈNCIA

ALERTA

EMERGÈNCIA

Rebre l’avís d’emergència del CRA.
Avisar a l’alcalde i mantenir el contacte.
Fer el seguiment de l’emergència i coordinar els
diferents serveis municipals.

General

Confirmar que s’ha avisat al 112.
Donar
les
ordres Donar
les
ordres
d’activació del grup d’activació de tots els
local d’ordre i avisos a grups d’emergència.
la població, Consell
Assessor i Gabinet
d’Informació.
Coordinar l’execució de les accions per controlar
l’emergència.
Confirmar que s’ha fet la notificació de
l’emergència al CECAT.
Proposar a l'alcalde un canvi del nivell d’activació.
Controlar les operacions de mitigació de
l’emergència i d’informació.
Confirmar la fi de l’emergència i la seva
comunicació interna i externa.
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específiques
Trucar a l’alcalde, fer
una valoració inicial i
en cas d’activar-se el
Pla, comunicar-ho al
CECAT i al CRA
Verificar amb el CRA.

Directament o a través
del CRA.

Directament o a través
del CRA.
Directament o a través
del CRA.
Amb el CECOPAL.
Directament o a través
del CRA.
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FITXA D’ACTUACIÓ PER A L'ALCALDE / RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA
TIPUS D’EMERGÈNCIA

General

Funcions
Mantenir-se informat sobre la situació a través del coordinador Municipal de
l’Emergència.
Activar el Pla municipal d'emergències.
Decidir el canvi de nivell d’activació del Pla, si escau.
Constituir el CECOPAL i convocar el Comitè Municipal d’Emergències a través
del CRA
Prendre mesures preventives, si escau.
Ordenar:
- Avisos a la població, especialment als elements vulnerables.
- Tasques d’evacuació i acollida.
Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària.
Desactivar el Pla Municipal.

FITXA D’ACTUACIÓ PER AL REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC
TIPUS D’EMERGÈNCIA

General

Funcions
Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix.
Si ho requereix el DIRECTOR DEL PLA AUTONÒMIC, desplaçar-se al CECAT o
mantenir-s'hi en comunicació.
Incorporar-se al CECAT com part del CONSELL ASSESSOR del PLA
AUTONÒMIC.
Mantenir comunicacions entre CECOPAL i Consell Assessor del PLA
AUTONÒMIC.

FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI
TIPUS D’EMERGÈNCIA

General

Funcions
Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix.
Procurar l’assistència sanitària a possibles ferits des del dispensari municipal
o lloc d’acollida, si es disposa de personal sanitari, fins l’arribada dels Servei
d’Emergències Mèdiques (SEM).
Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquinFer el seguiment de persones assistides i conèixer la seva ubicació i estat.
Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.

FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL DE LOGÍSTICA I ACOLLIDA
TIPUS D’EMERGÈNCIA

General

Funcions
Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix.
Vetllar per la provisió d’avituallaments o altres recursos a petició de
l’ALCALDE.
En cas d’evacuacions:
o Establir lloc d’acollida d’acord amb el nombre de persones a acollir i
d’acord amb el CAP DE GRUP D’ORDRE I AVISOS i ALCALDE.
o Donar instruccions al grup d’acollida perquè prepari l’espai.
o Donar instruccions al grup logístic perquè prepari avituallaments.
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o Assegurar que es designa una persona per portar el registre de persones
acollides.
o Vetllar per si existeixen necessitats mediques o farmacèutiques en el lloc
d’acollida i traslladar-ho al CAP DE GRUP SANITARI perquè ho gestioni o
sol·liciti suport a través del 112.
En cas de detectar altres necessitats no disponibles en el municipi, comunicarho al COORDINADOR MUNICIPAL.
Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals (registre, assignar
responsable,...).
Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.

FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ
TIPUS D’EMERGÈNCIA

General

Funcions
Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix.
Fer el seguiment de l’evolució de l’emergència
Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
Vetllar per que es realitzin les comunicacions a població (telefònicament,
rutes d’avís,...) segons indicacions de l’ALCALDE.
Establir controls d’accessos per impedir accés a persones no autoritzades o
per la seva seguretat, en coordinació amb Mossos d’Esquadra.
Executar evacuacions, segons ordeni Bombers i en coordinació amb Mossos
d’Esquadra.
Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.

FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ
TIPUS D’EMERGÈNCIA

Incendi forestal

Funcions
Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix.
Informar als voluntaris de la situació d’alerta.
Fer d’enllaç entre CECOPAL i el possible voluntariat.
Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
Organitzar relleus quan sigui necessari.
En cas que requereixin avituallaments, comunicar-ho al CAP DE GRUP
LOGÍSTIC.
Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL.

FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ
TIPUS D’EMERGÈNCIA

General

Funcions
Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si
l'alcalde constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-s'hi.
Ha de centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep del Comitè
d’Emergència, sobre l’emergència i facilitar-la a la població, als grups actuants
o a d’altres administracions a través dels mitjans de comunicació.
Ha de difondre les ordres, informació i consells d’autoprotecció adequats a
la població durant la situació de risc.
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DOCUMENT 6. DIRECTORI TELÈFONIC I CATÀLEG DE MITJANS I RECURSOS
6.1.

Directori telefònic

6.1.1. ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA.

CÀRREC OPERATIU
Centre Receptor
d’Alarmes

ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA
CÀRREC HABITUAL
NOM I COGNOMS
Ajuntament

Alcalde
Coordinador
municipal
Substitut
Cap del Grup local
d’ordre i avisos a la
població

Alcalde
1r Tinent d’Alcalde
Regidor manteniment
1r Tinent d’Alcalde

Ajuntament de Montgai
Jaume Gilabert i
Torruella
Elisabet Darbra i Badia
Jaume Escolà i Solà
Elisabet Darbra i Badia

Substitut

Regidor

Jaume Escolà i Solà

Cap del Grup local
logístic i d’acollida

Regidor

Jaume Escolà i Solà

Substitut
Cap del Grup local
sanitari

1r Tinent d’alcalde
1r Tinent d’alcalde

Substitut
Cap del Gabinet
d’informació
Substitut
Cap del Grup local
d’intervenció
Substitut
Representant
municipal al
PROCICAT
Substitut

Regidor

Elisabet Darbra i Badia
Elisabet Darbra i Badia
Jaume Escolà i Solà
Jaume Gilabert i
Torruella

Alcalde
1r Tinent d’alcalde
Alcalde
1r Tinent d’alcalde
Alcalde
1r Tinent d’alcalde

Elisabet Darbra i Badia
Jaume Gilabert i
Torruella
Elisabet Darbra i Badia
Jaume Gilabert i
Torruella
Elisabet Darbra i Badia

Pàgina 89 de 119

TELÈFON
973 43 00 05

Document únic de protecció civil
Municipi de Montgai

COMPOSICIÓ DELS GRUPS:

CÀRREC OPERATIU
Cap del Grup local
d’intervenció

GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ
CÀRREC HABITUAL
NOM I COGNOMS
Jaume Gilabert i
Alcalde
Torruella

Substitut

1r Tinent d’alcalde

CÀRREC OPERATIU
Cap del Grup local
logístic i d’acollida
Substitut

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

CÀRREC OPERATIU
Cap del Grup local
sanitari
Substitut

Elisabet Darbra i Badia

GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D'ACOLLIDA
CÀRREC HABITUAL
NOM I COGNOMS
Regidor
1r Tinent d’alcalde

Regidor

Elisabet Darbra i Badia

Regidor

TELÈFON

Elisabet Darbra i Badia
Jaume Escolà i Solà

GRUP LOCAL SANITARI
CÀRREC HABITUAL
NOM I COGNOMS
1r Tinent d’Alcalde

TELÈFON

Jaume Escolà i Solà

GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ
CÀRREC HABITUAL
NOM I COGNOMS
1r Tinent d’Alcalde

TELÈFON

TELÈFON

Elisabet Darbra i Badia
Jaume Escolà i Solà

CÀRREC OPERATIU
Cap del Gabinet
d’informació

GABINET D'INFORMACIÓ
CÀRREC HABITUAL
NOM I COGNOMS
Jaume Gilabert i
Alcalde
Torruella

Substitut

1r Tinent d’Alcalde

Elisabet Darbra i Badia
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REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC
CÀRREC OPERATIU
CÀRREC HABITUAL
NOM I COGNOMS
Representant
Jaume Gilabert i
municipal al
Alcalde
Torruella
PROCICAT
Substitut

1r Tinent d’Alcalde

CÀRREC OPERATIU
Coordinador
municipal de
l’emergència
Cap del Grup local
d’ordre i avisos a la
població
Cap del Grup local
sanitari

Elisabet Darbra i Badia

CONSELL ASSESSOR
CÀRREC HABITUAL
NOM I COGNOMS
1r Tinent d’Alcalde

Elisabet Darbra i Badia

1r Tinent d’Alcalde

Elisabet Darbra i Badia

1r Tinent d’Alcalde

TELÈFON

TELÈFON

Elisabet Darbra i Badia

Cap del Grup local
logístic i d’acollida

Regidor

Jaume Escolà i Solà

Cap del Grup local
d’intervenció

Alcalde

Jaume Gilabert i
Torruella

Cap del Gabinet
d’informació

Alcalde

Jaume Gilabert i
Torruella

*El municipi de Montgai està adherit al Pla d’Assistència i Suport (PAS) en matèria de protecció
civil als municipis de la Noguera, per mitjà de l’acord d’adhesió al “Conveni de cooperació entre
el Consell Comarcal de la Noguera i els Ajuntaments de la Comarca de la Noguera per a l’adhesió
al Servei de Protecció Civil”.
Per tant, si s’escau, l’alcalde pot demanar assessorament i col·laboració tècnica en matèria de
protecció civil al Consell Comarcal, en la figura del seu tècnic de protecció civil comarcal.
6.1.2. CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D’EMERGÈNCIA.
CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D’EMERGÈNCIA
SERVEI
TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC
112

112

CECAT
CRA

973 43 00 05
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CECOPAL

973 43 00 05

ajuntament@montgai.cat

(PAU del CEIP la Colomina)
(PAU del CEIP Butsènit d’Urgell)

CCAC dels PAU del municipi

6.1.3. CENTRES D’ACOLLIDA.

CAPACITAT

CENTRES D'ACOLLIDA

OBSERVACIONS

Nucli de Montgai
CA-01

Sala Ateneu de Montgai

200 persones

Disposa de serveis i calefacció.

CA-02

Casal Municipal de Butsènit d’Urgell

100 persones

Disposa de serveis i calefacció.

6.1.4. MITJANS DE COMUNICACIÓ.
Emissora

Freqüència

Responsable/dades de localització

Catalunya Ràdio

88.7 FM

Telèfon:

Catalunya Informació

101.9 FM

Telèfon:

Ràdio Balaguer

107.4 FM

Telèfon:

612 AM

Delegat:
Telèfon:

Ràdio Nacional d’Espanya
Ràdio 1
6.1.5. MUNICIPIS VEÏNS.
MUNICIPI

TELÈFON

TELÈFON POLICIA

AJUNTAMENT

LOCAL

Cubells
Foradada
Preixens
Castellserà
Penelles
Bellmunt
Bellcaire

No en disposa
No en disposa
No en disposa
No en disposa
No en disposa
No en disposa
No en disposa

Cal cartografiar aquestes dades.
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6.2.

Catàleg de mitjans i recursos

6.2.1. MITJANS I RECURSOS DE L’AJUNTAMENT.

NOM
Megafonia Municipal

MITJANS I RECURSOS DE L’AJUNTAMENT
PERSONA DE CONTACTE
DADES DE LOCALITZACIÓ
Varis punts dels nuclis de
Nico
població.

Fundents

Nico

Material de
senyalització: Tanques,
cons, cintes

Nico

Vehicles municipals

Nico

Material variat: pales,
escombres, eines,
recanvis elèctrics,
recanvis xarxa
subministrament aigua
potable.

Nico

Magatzem municipal
Magatzem municipal
Magatzem municipal

Magatzem municipal

Material divers enumerat a la següent taula:
NOM MATERIAL
Pala plana
Pala punta
Forca 6 puntes
Forca 4 puntes
Pic
Aixada ampla
Magall
Destral gran
Podall
rasclets
Pala apagar foc
Mànec rodillo extensible
Raspall

QUANTITAT
1
2
1
1
3
3
2
1
3
2
2
1
2

OBSERVACIONS

1 no mànec
1 no mànec

1 no mànec

6.2.2. VEHICLES MUNICIPALS.

TIPUS

MATRÍCULA

Furgoneta

2401-HTM

VEHICLES MUNICIPALS
MODEL
RENAULT KANGOO
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Camió pluma

-

-

Brigada

Elevador

-

-

Brigada

EBRO 6100/2

Brigada

GILI

Brigada

-

Brigada

Tractor amb
pala
Remolc
Netejadora
per arrastre

-

Magatzem
municipal
Magatzem
municipal
Magatzem
municipal
Magatzem
municipal
Magatzem
municipal

6.2.3. XARXA D’HIDRANTS MUNICIPAL.
Els nuclis de Butsènit d’Urgell i Montgai disposen de xarxa d’hidrants i boques de reg.
6.2.4. ASSOCIACIONS I VOLUNTARIS DE GRUPS LOCALS.
El municipi de Montgai té una associació de voluntaris locals de Protecció Civil, fet molt
destacable donat el volum poblacional del municipi. L’associació col·labora en l’organització de
les fires i esdeveniments del municipi.
El municipi de Montgai no pertany a cap ADF.
Material de l’Associació de voluntaris de Protecció Civil.

RESPONSABLE

OBSERVACIONS

-

-

Voluntaris de l’Associació de voluntaris de Protecció Civil

NOM
Félix Domínguez
Francisco Aguiló
Antonio Flores
Josep Datsira
Josep Porta
Florina Chira

FORMACIÓ
Curs fet
Curs fet
Curs fet
Curs fet
Curs fet
Curs no fet

ADREÇA
Balaguer
Balaguer
Balaguer
Balaguer
Balaguer
Montgai
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6.2.5. SERVEIS BÀSICS.

SERVEI

SERVEIS BÀSICS
PERSONA DE CONTACTE

Xarxa d’aigua potable

Ajuntament Montgai

Xarxa de clavegueram

Ajuntament Montgai

Xarxa elèctrica

Gas

Fecsa-Endesa
Director de zona

Repsol-Butano

Combustible

Repsol YPF

Xarxa de telefonia

Telefònica

Vialitat. Generalitat de
Catalunya
Vialitat. Diputació de
Lleida

Servei Territorial de
Carreteres
Vies i Obres

DADES DE LOCALITZACIÓ
Ajuntament de Montgai
C/ Prat de la Riba, 1
Avaries: (brigada)
Lectures: 973 43 00 05
C/ Prat de la Riba, 1
Ctra. Tarragona
Km. 88,5
Magraners (Lleida)
Pg. Gaspar Portolà, 1
Balaguer
C/ Urgell, 11
Balaguer
1002
1004
Rambla Aragó, 4.
Lleida
C/ Carme, 26.
Lleida

6.2.6. SERVEIS SANITARIS.

SERVEI

ERVEIS SANITARIS
PERSONA DE CONTACTE

Dispensari mèdic Montgai

Daniel Hernández

DADES DE LOCALITZACIÓ
C/ Lluís Companys, s/n
Montgai

Dispensari mèdic Butsènit
d’Urgell

Daniel Hernández

C/ Escoles, s/n
Butsènit d’Urgell
Pg. Àngel Guimerà,24
Balaguer

Centre d’Atenció Primària
Balaguer

Carrer d'Urgell, 1
Balaguer

Hospital Socio-Sanitari
Jaume d’Urgell

Av. Alcalde Rovira Roure, 80
Lleida

Hospital Arnau de
Vilanova
Hospital Santa Maria
(Provincial)

Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 44
Lleida
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6.2.7. PRIVATS.

SERVEI
Parc de Bombers de
Balaguer

PARTICULARS
INSTITUCIONS i SERVEIS D’ORDRE PÚBLIC
NOM / PERSONA DE CONTACTE
DADES DE LOCALITZACIÓ
Parc del Real, s/n.
Balaguer

Agents Rurals
Forestals. Base
Comarcal Noguera

C/ Vallfogona, 2
Polígon In. Camp Llong
Carrer Àngel Guimerà,
Balaguer

Comissaria Mossos
d’Esquadra

Carrer Àngel Guimerà,
28-30. Balaguer

Consell Comarcal de
la Noguera

Rda. Sant Martí, 2
Lleida

Delegació Territorial
de Medi Ambient
MATERIAL DIVERS
SERVEI

NOM / PERSONA DE CONTACTE

Grups Electrògens.

Gea i Fills.

Lloguer

Agustí Gea

Pol. Camp Llong, 16.
Balaguer

Grups Electrògens.
Lloguer

DADES DE LOCALITZACIÓ

Ctra. Balaguer, km 8,6.
Lleida

Guimerà

Ctra. Preixens, s/n.
Agramunt

Ferreteria

Molinet

Ferreteria

Firal

Ferreteria

Eduard Seguí

C/ Firal, 21. Agramunt
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C/ Sant Pelegrí,
Domènec Seguí

65 – 67. Tàrrega

J. Vives S.A.

C/ Urgell, 18 – 20.
Balaguer

Signun Nordest. Señalización

Pol. Torrefarrera, camí
Les Comes, nau 3.
Torrefarrera

Farmàcia

Pilar Giné Cortés

Avda. Reverend Pare
Mirats, 7
Montgai

Farmàcia

Viladot

C/ Sió, 22.
Agramunt

Farmàcia

Josep Esteve

C/ Àngel Guimerà, 16.
Agramunt

Farmàcia

Gilbert Esteve

C/ de l'Institut,
Agramunt

Farmàcia

Marta Solé

Av. d'Agustí Ros, 3, B
Agramunt

Farmàcia

Claver

C/ Sant Crist, 11.
Balaguer

Farmàcia

March

Pça. St. Jaume, 2
Balaguer

Sala

Pça. Mercadal, 35
Balaguer

Aldavó

Pg. Estació, 10
Balaguer

Ferreteria

Material Divers.
Lloguer i venda
Material Divers.
Lloguer i venda

Farmàcia

Farmàcia

Pol. Torrefarrera, camí
Les Comes, nau 3.
Torrefarrera

Material Divers.
Lloguer i venda

Signun Nordest. Señalización

Roba

Seguretat Arsol

Av. Catalunya, 9
Mollerussa

Saltoki

Pl. Camí dels Frares
Lleida

Material Brigada
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Material Brigada

Ramon Soler

Pl. Camí dels Frares
Lleida

Material Brigada

Novaquimica SL

C/ Les Eres, 10
Artesa de Lleida

Cartells diversos

Signum rètols

Av. Lluís Companys, 12
Alcoletge

Festes

Kroma

C/Ferrer i Busquets, 64
25230 Mollerussa
MAQUINÀRIA

SERVEI

NOM / PERSONA DE CONTACTE

DADES DE LOCALITZACIÓ

-

-

Retro-excavadora
Maquinària diversa

Bermon, SCP. Josep i Toni Bernaus

Av. Generalitat,36
Montgai

Maquinària diversa

Sindicat de Montgai, S.COOP, CLTDA

C/ Afores, s/n
Montgai

Maquinària diversa

Excavacions i Transports, L. Leasan, SCP

C/ Calvari, 23
Montgai
Carretera BalaguerAgramunt, km 7,3
Montgai

Tractor amb pala

Tallers Gili

Maquinària pesant i
diversa

ASTORR SCP Astori

Barcelona, 56
Balaguer

Maquinària pesant i
diversa

M i J Grúas, SA

Ctra. N-230 Km. 14,5
Alguaire

Maquinària pesada

Voltes, S.L.

Pl. La Noguera
Av. La Pau, 1
Térmens
Balaguer

Grues Pons

Balaguer

Grues Jorvir

Balaguer

Grues Renault
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Balaguer

Grues Cases Torres
QUEVIURES
SERVEI

NOM / PERSONA DE CONTACTE

DADES DE LOCALITZACIÓ

Botiga de Queviures

Cal Quintana

Plaça Prat de la Riba, 10
Montgai

Botiga de Queviures

Cal Calamando

C/ Raval, 18
Butsènit d’Urgell

Carnisseria

Cal Morell

Av. Prat de la Riba, 10
Montgai

Tiberi

C/ Institut, 4
Agramunt

Supermercat

Caprabo

Av.Jaume Mestres, 19
Agramunt

Supermercat

Champion

Forn de pa

Forn de Pa “Fornia”

Bar Casal

Cal Delme. Casal Jubilats

Plaça Prat de la Riba, 17
Montgai

Bar Casal

“La Fassina”. Casal d’esbarjo

Plaça Prat de la Riba, 6
Montgai

Supermercat

Ctra. de Tàrrega, 4
Hostal Nou
Av. Generalitat, 16
Montgai

ALTRES SERVEIS
SERVEI

NOM / PERSONA DE CONTACTE

DADES DE LOCALITZACIÓ

Distribuïdora de gasoil i carburants
Taller mecànic

Tallers Pedrós, SCP. Miquel Pedrós

Taller fabricació de
maquinària agrícola

Tallers Gili 98, SL

Taxi

Salse Fondevila, F
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Ctra. Castelló, 9
Balaguer

Taxi

Taxis Clua Esmet, J.

Autocars

Vidao S.L.

Autocars

Autocars Agramunt

C/ de la Segarra, Parc 2
Agramunt

Transports amb
camió cisterna

Transduran, S.A.

Ctra. Lleida, km 20
Vallfogona de Balaguer

Serveis Funeraris

Funerària Torné

C/ de la Noguera, 6
Agramunt

Distribuïdora de
Potassa

Diputació de Lleida. Vies i Obres

C/ Carme, 26
Lleida

Distribuïdora de
Potassa

Iberpotash, SA

Distribuïdora de
Potassa

Iberpotash, SA

Balaguer
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7.1.

Cartografia específica

Cartografia bàsica :
1.- Mapa de situació del municipi de Montgai a la comarca de la Noguera. (DIN A-3, Esc:
1/10.000).
2.- Mapa topogràfic municipal. (DIN A-3, Esc: 1/85.000).
Cartografia específica:
3a.- Riscos territorials. Vulnerabilitat per emergències associades a malalties transmissibles
emergents d’alt risc. Nucli de Montgai (DIN A-3, Esc: 1/4.000).
3b.- Riscos territorials. Vulnerabilitat per emergències associades a malalties transmissibles
emergents d’alt risc. Nucli de Butsènit d’Urgell. (DIN A-3, Esc: 1/4.000).
4a.- Riscos territorials. Vulnerabilitat per onada de calor municipal. (DIN A-1, Esc: 1/10.000).
4b.- Riscos territorials. Vulnerabilitat per onada de calor. Nucli de Montgai. (DIN A-3, Esc:
1/7.500).
4c.- Riscos territorials. Vulnerabilitat per onada de calor. Nucli de Butsènit d’Urgell. (DIN A-3,
Esc: 1/5.000).
5a.- Riscos territorials. Vulnerabilitat per concentració de persones. Nucli de Montgai. (DIN A-3,
Esc: 1/5.000).
5b.- Riscos territorials. Vulnerabilitat per concentració de persones. Nucli de Butsènit d’Urgell.
(DIN A-3, Esc: 2.500).
5c.- Riscos territorials. Vulnerabilitat per concentració de persones. Nucli de Montgai. Fira del
Sabó. (DIN A-3, Esc: 1/1.500).
5d.- Riscos territorials. Vulnerabilitat per concentració de persones. Nucli de Montgai. Fira de la
Màgia. (DIN A-3, Esc: 1/1.500).
6a.- Riscos especials. Vulnerabilitat municipal per risc d’inundacions. Mapa municipal (DIN A-1,
Esc: 1/10.000).
6b.- Riscos especials. Vulnerabilitat per risc d’inundacions. Nucli de Montgai. (DIN A-3, Esc:
1/7.500).
6c.- Riscos especials. Vulnerabilitat per risc d’inundacions. Nucli de Butsènit d’Urgell. (DIN A-3,
Esc: 1/5.000).
7a.- Riscos especials. Vulnerabilitat per risc de nevades. Béns públics i vivendes aïllades. (DIN A1, Esc: 1/15.000).
7b.- Riscos especials. Vulnerabilitat per risc de nevades. Activitats aïllades i explotacions
ramaderes. (DIN A-1, Esc: 1/15.000).
8a.- Riscos especials. Vulnerabilitat municipal per risc de ventades. (DIN A-1, Esc: 1/10.000)
8b.- Riscos especials. Vulnerabilitat per risc de ventades. Nucli de Montgai. (DIN A-3, Esc:
1/7.500).
8c.- Riscos especials. Vulnerabilitat per risc de ventades. Nucli de Butsènit d’Urgell. (DIN A-3, Esc:
1/5.000).
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9a.- Riscos especials. Vulnerabilitat municipal per risc sísmic. Nucli de Montgai (DIN A-3, Esc:
1/4.000)
9b.- Riscos especials. Vulnerabilitat municipal per risc sísmic. Nucli de Butsènit d’Urgell
(DIN A-3, Esc: 1/4.000)
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Annex I. Criteris d'activació dels plans de protecció civil de la Generalitat
RISCOS TERRITORIALS:

RISC

PROCICAT
Malalties
transmissibles
emergents amb
potencial alt risc.

SITUACIÓ
FASE 4 o FASE 5 declarada per l'OMS quan es
doni algun dels supòsits següents:
- sigui necessari imposar mesures de contenció
per evitar la propagació de l’emergència
associada a malaltia transmissible emergent d’alt
risc.
- casos aïllats confirmats a Catalunya
-no hi ha casos a Catalunya però sí confirmats a
l’entorn.
FASE 6 declarada per l'OMS amb o sense casos
aïllats confirmats a Catalunya, sempre i quan:
-no hi hagi impacte al sistema sanitari (nivell 1).
-no hi manquin subministraments bàsics (nivell 1.
-no hi hagi impacte social.
Període post-pandèmic
També, quan el Grup d’avaluació de risc per a la
població del Pla n'estableixi la necessitat per
altres circumstàncies o motius estratègics.
FASE 6 declarada per l'OMS i un nombre
considerable (350 per cada 100.000 habitants)
de casos estimats a Catalunya sempre i quan:
-hi hagi perill de col·lapse del sistema sanitari
(nivell 2).
-Hi ha alarma social evident.
-Hi hagi alta incidències de baixes (nivell 1 o nivell
2).
També, quan el Grup d’avaluació de risc per a la
població del Pla n'estableixi la necessitat per
altres circumstàncies o motius estratègics.
Fase 6 determinada per l’OMS i un nombre
considerable (≥700 per cada 100.000 habitants)
de casos estimats a Catalunya, quan a més, es
produeix alguna de les circumstàncies següents:
-es produeixi col·lapse del sistema sanitari (nivell
3).
-es produeixi un risc molt important de col·lapse
en la resta de serveis imprescindibles per al
funcionament de la societat (nivell 2).
També quan el Grup d’avaluació de risc per a la
població del Pla n'estableixi la necessitat per
altres circumstàncies o motius estratègics.
FASE 6 declarada per l'OMS amb un nombre
important (≥3.500 per cada 100.000 habitants) de
casos d'infecció estimats a Catalunya i amb taxa
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de mortalitat >1 % dels afectats o 0,5 % de la
població.
També quan el Grup d’avaluació de risc per a la
població del Pla n'estableixi la necessitat per
altres circumstàncies o motius estratègics.

RISC

SITUACIÓ

FASE D'ACTIVACIÓ

Inundacions

-Quan el cabal que es desguassa de la presa sigui
proper al que pot produir danys i/o inundacions
aigües avall de la presa.
-Per previsió meteorològica per pluja i/o
hidrològiques:
*SMP de grau 2, a molt curt o curt termini.
*SMP de grau 3, a curt termini.
PREALERTA
-Que els nivells dels rius estiguin en un nivell
proper al que produeix danys.
-Per previsió meteorològica per estat de la mar:
*SMP de grau 2, a molt curt o curt termini.
*SMP de grau 3, a curt termini.
-Que els nivells dels rius o del litoral estiguin
propers als que poden produir danys.
-Quan és molt probable que es puguin produir
inundacions importants a molt curt termini
perquè és imminent el desbordament o quan
s'hagi desbordat sense que es produeixin danys
importants.
-En el moment que en una presa s'hagi qualificat
l'escenari d'aplicació de mesures correctores o
escenari 1 i/o l'aigua que es desguassa de la presa
sigui la que produeix desbordament sense que hi
hagi danys importants.
-Per previsió meteorològica per pluja i/o
hidrològiques:
*SMP de grau 3, a molt curt termini.
*SMP de grau 4, a curt i a molt curt termini.
ALERTA
*SMP de grau 5, a curt i a molt curt termini.
*SMP de grau 6, a curt i a molt curt termini.
-Per previsió meteorològica per estat de la mar:
*SMP de grau 3, a molt curt termini.
*SMP de grau 4, a curt i a molt curt termini.
*SMP de grau 5, a curt i a molt curt termini.
*SMP de grau 6, a curt i a molt curt termini.
-Al final d'un episodi d'inundacions importants,
en el retorn gradual cap a la normalitat.
-Altres supòsits, a criteri del director del pla, que
justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu
especial, com per exemple l'onatge que pot
agreujar les inundacions,...
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-Es produeixin inundacions en rius, rieres,
torrents,…(produïdes per desgel o fusió de neu,
obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió
de lleres, enfonsaments o dificultats de drenatge
i/o acció de les marees) que tinguin efectes
importants però limitats sobre el territori. També
quan aquests efectes siguin produïts per l’estat
de la mar. Aquestes circumstàncies s'avaluarà a
partir de la informació que es disposi en el
moment de l’emergència en base a criteris de
grau d’afectació a la població i actuacions sobre
la mateixa (informació, evacuació, etc.),
magnitud, duració prevista (per exemple >24
hores), extensió (nombre de municipis afectats,
de vies de comunicació, etc.), mitjans
necessaris,…. l’altura de l’aigua dels rius,
embassaments, llacs, rieres,… sobrepassa la llera
(hi ha desbordament) i es preveu que es
EMERGÈNCIA 1
comencin a produir danys importants, alçada de
les onades que faci preveure danys importants.
-Per escenari excepcional o escenari 2 en preses
i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix
danys importants aigües avall de la presa.
-Excepcionalment, la direcció del pla podrà
valorar l’activació del pla en emergència 1, amb
caràcter preventiu, quan es doni la confluència de
circumstàncies extremes: que l’episodi de greus
inundacions sigui imminent degut a la
imminència de precipitacions excepcionals i
sempre i quan es donin altres circumstàncies que
puguin agreujar el fenomen, com ara que el
terreny estigui saturat com a conseqüència
d’episodis abundants de precipitacions recents i
que la capacitat dels cursos fluvials i dels
embassaments estigui al límit.
-Es produeixi una gran inundació o conjunt
d’inundacions simultànies (produïdes per pluges
molt fortes, desgel o fusió de neu, obstrucció de
lleres naturals o artificials, invasió de lleres,
enfonsaments o dificultats de drenatge i/o acció
de les marees o per estat de la mar) que afectin
una extensió important del territori. També en
EMERGÈNCIA 2
base als criteris anteriorment esmentats (per
exemple que afecti a més d’una regió
d’emergències o posi en perill greu nuclis
importants de població).
-Per escenari límit o escenari 3 en preses i/o el
desguàs de la presa sigui la que produeix danys
molt importants aigües avall de les presa.
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RISC

Nevades

SITUACIÓ
-Previsió de nevades amb un SMP grau 1 per neu
en comarques amb vulnerabilitat alta, molt alta o
extrema.
-Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu
en comarques amb vulnerabilitat baixa,
moderada, alta o molt alta.
-Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu
en comarques amb vulnerabilitat baixa.
-Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu
en comarques amb vulnerabilitat extrema.
-Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu
a qualsevol comarca excepte les vulnerabilitat
baixa.
-Previsió de nevades amb un SMP grau 4 per neu
a qualsevol comarca.
-Previsió de nevades amb un SMP grau 5 per neu
en comarques amb vulnerabilitat molt alta, alta,
moderada o baixa.
-Previsió de nevades amb un SMP grau 6 per neu
en comarques de vulnerabilitat moderada o
baixa.
-Es decideixi tallar el trànsit a un nombre
considerable de vies per facilitar les tasques de
neteja.
-Es comenci a produir el bloqueig de vehicles i/o
persones de manera descontrolada.
-Es tingui constància que comencen a quedar
aïllats nuclis de població com a conseqüència dels
talls a les vies de comunicació.
-S’interrompi el funcionament de diferents
mitjans de transport com RENFE, FGC, autobusos
de línia, transport escolar, etc...
-Es produeixin talls de subministrament
generalitzats i/o de llarga durada d’algun dels
serveis bàsics. Especial atenció amb els talls de
subministrament elèctric i amb possibles fallades
en les telecomunicacions.
-A criteri de la direcció del Pla, es valorarà activar
el Pla NEUCAT en ALERTA o en EMERGÈNCIA en
els següents supòsits:
*Previsió de nevades amb un SMP de grau 5 o 6
en comarques amb vulnerabilitat extrema.
*Previsió de nevades amb un SMP de grau 6 en
comarques amb vulnerabilitat alta, molt alta o
extrema.
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Valoració dels criteris següents:
-Extensió territorial i durada prevista de l’episodi.
-Grau d’afectació a la població i actuacions sobre
la mateixa (Informació, recomanacions...).
-Grau d’afectació en la mobilitat i els serveis
bàsics a la població.
-Recursos necessaris per a gestionar l’emergència
i requeriment de mitjans externs.
-Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla.

RISC

SITUACIÓ

EMERGÈNCIA 2

FASE D'ACTIVACIÓ

Es realitzen uns avisos de Situació Meteorològica
de perill (SMP) que són la combinació de dos
paràmetres fonamentals, la velocitat del vent
(ratxa màxima) i la probabilitat de superació
d’aquesta velocitat.
Els SMP es combinen amb factors de densitat de
població per confeccionar uns avisos amb escala
PREALERTA
de 0 a 6.
• SMP 1 a la comarca del Barcelonès.
• SMP 2 a les comarques de densitat de població
alta.
• SMP 3 a les comarques de densitat de població
baixa.

Ventades

Es realitzen uns avisos de Situació Meteorològica
de perill (SMP) que són la combinació de dos
paràmetres fonamentals, la velocitat del vent
(ratxa màxima) i la probabilitat de superació
d’aquesta velocitat.
Els SMP es combinen amb factors de densitat de
població per confeccionar uns avisos amb escala
de 0 a 6.
• SMP 2 a la comarca del Barcelonès.
• SMP 3 a les comarques de densitat de
població alta.
• SMP 4 a qualsevol comarca.
• SMP 5 a qualsevol comarca.
• SMP 6 a qualsevol comarca.
• El vent està provocant danys poc importants
d’abast territorial limitat .
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Es realitzen uns avisos de Situació Meteorològica
de perill (SMP) que són la combinació de dos
paràmetres fonamentals, la velocitat del vent
(ratxa màxima) i la probabilitat de superació
d’aquesta velocitat.
Els SMP es combinen amb factors de densitat de EMERGÈNCIA
població per confeccionar uns avisos amb escala
de 0 a 6.
• El vent està provocant danys importants i amb
un abast territorial extens

RISC

Sismes

SITUACIÓ

FASE D'ACTIVACIÓ

*Segons la intensitat:
-Sisme d'intensitat entre II i III-IV en comarques
amb densitat de població alta o Zona A.
-Sisme d'intensitat entre II-III i IV en comarques
amb densitat de població mitjana o Zona B.
-Sisme d'intensitat entre II i IV-V en comarques
PREALERTA
amb densitat de població baixa o Zona C.
*Segons la percepció:
-Sisme amb percepció àmplia en un o varis
municipis.
-Sisme amb percepció parcial en una o vàries
comarques.
*Segons la intensitat:
- Sisme d'intensitat entre IV i IV-V en comarques
amb densitat de població alta o Zona A.
- Sisme d'intensitat entre IV-V i V-VI en comarques
amb densitat de població mitjana o Zona B.
- Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en comarques
amb densitat de població baixa o Zona C.
ALERTA
*Segons la percepció i dany:
- Sisme amb percepció àmplia en una o vàries
comarques.
- Sisme amb entre 1 i 10 persones ferides lleus.
- Sisme amb un o varis edificis amb danys no
estructurals visibles.
*Segons la intensitat:
-Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en comarques
amb densitat de població alta o Zona A.
-Sisme d'intensitat VI-VII en comarques amb
densitat de població mitjana o Zona B.
EMERGÈNCIA 1
-Sisme d'intensitat entre VII i VII-VIII en comarques
amb densitat de població baixa o Zona C.
*Segons la percepció o dany:
-Sisme amb entre 1 i 10 víctimes de qualsevol
categoria.
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- Sisme amb entre 1 i 65 víctimes gresu o
categoritzades com immediates.
- Sisme amb entre 1 i 10 morts.
- Sisme amb molts edificis amb danys no
estructurals visibles.
- Sisme amb varis edificis amb danys estructurals
visibles.
- Sisme amb fallada de les línies vitals a nivell local.
*Segons la intensitat:
-Sisme d'intensitat superior a VII en comarques
amb densitat de població alta o Zona A.
-Sisme d'intensitat superior a VII-VIII en
comarques amb densitat de població mitjana o
Zona B.
-Sisme d'intensitat superior a VIII en comarques
amb densitat de població baixa o Zona C.
*Segons la percepció o dany:
EMERGÈNCIA 2
-Sisme amb més de 10 víctimes de qualsevol
categoria.
-Sisme amb més de 6 víctimes greus
o
categoritzades com immediates.
-Sisme amb més de 10 morts.
-Sisme amb molts edificis amb danys estructurals
visibles.
-Sismes amb fallada de les línies vitals a nivell
comarcal.

Pàgina 109 de 119

Document únic de protecció civil
Municipi de Montgai

ANNEX II. ACTUACIÓ EN CAS D’EMRGÈNCIES ASSOCIADES A MALALTIES
TRANSMISSIBLES EMERGENTS D’ALT RISC POTENCIAL
» FUNCIONS DE LES AUTORITATS DE PROTECCIÓ CIVIL LOCALS
Els alcaldes i alcaldesses, com a autoritats de protecció civil municipal, tenen responsabilitats
pel que fa a les funcions de protecció civil en el seu municipi, i per tant, en el cas d’emergències
associades a malalties transmissibles amb alt risc potencial, han de desenvolupar especialment
les funcions del grup logístic com són les següents:
•
•
•

Fer un seguiment i prestar atenció de les persones en situació d’aïllament.
Fer seguiment dels proveïdors de subministraments bàsics i comprovar que apliquen els
seus plans de contingència i es dona servei de manera continuada.
Facilitar recursos per assegurar la continuïtat dels serveis bàsics i l’atenció general a la
població

Us recordem que les funcions dels Director o directora municipal que hauria de ser l’alcalde o
alcaldessa o la persona en qui delegui son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Declarar l'activació i la desactivació del Pla.
Informar i coordinar-se amb el Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, a
través del CECAT.
Exercir la direcció i el comandament superior i la coordinació i inspecció de tots els
serveis i recursos afectes al pla municipal i de les actuacions que es facin, sens perjudici
de les funcions que corresponen al/a la Director/a del Pla autonòmic.
Convocar el Comitè d'Emergències municipal.
Constituir el CECOPAL i exercir-ne la direcció superior.
Dirigir i coordinar, en el terme municipal, les actuacions adreçades a informar i protegir
la població, en contacte permanent amb el/la Director/a del Pla autonòmic.
Coordinar la integració dels recursos municipals adscrits als grups d'actuació del Pla
autonòmic.
Requerir les entitats privades i els particulars per a la prestació de la col·laboració
necessària.
Dirigir i coordinar, en general, l'execució de les funcions encomanades al municipi.

Cal fer seguiment i complir de forma prioritària les disposicions d’urgència i indicacions que es
donin des de Salut així com també d’altres que puguin sorgir amb caràcter urgent des d’altres
Departaments de la Generalitat per tal de facilitar les restriccions o ordres que s’emetin per al
control de la malaltia.

» PAUTES D’ATENCIÓ A LES PERSONES AÏLLADES
Perfil de les persones afectades en situació de risc:
Els responsables sanitaris han establert que persones amb sospita o amb confirmació d’haver
estat infectats pel Coronavirus amb simptomatologia lleu i que reuneixin una sèrie de requisits
previs puguin estar aïllats al seu domicili. Els requisits establerts recullen tant aspectes sanitaris
com socials (disponibilitat d’espai, telèfon, absència de persones amb situació de risc).
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Tot i que el seguiment sanitari es farà a través del Salut, des dels Serveis Socials es pot reforçar
el seguiment de les persones aïllades que presentin perfils de vulnerabilitat, com per exemple:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gent gran
Persones amb discapacitat o persones dependents
Persones amb malaltia crònica
Persones amb malaltia mental
Famílies amb menors
Adults amb persones dependents a càrrec
Persones que com a conseqüència del confinament /aïllament veuen afectada la seva
situació i entorn familiar

En aquests casos caldrà realitzar un seguiment més acurat per evitar situacions de risc o
desatenció, tenint en compte altres variables que poden agreujar la situació d’aïllament com
són: la manca de xarxa familiar i/o social, la manca de recursos econòmics, les situacions de
precarietat laboral i la manca d’habitatge o habitatge precari.
Es considera una situació greu o d’alta complexitat aquella en que les persones aïllades
presentin perfils de vulnerabilitat i a més existeixin variables que puguin agreujar la situació
d’aïllament.
Els casos greus i/o d’alta complexitat són d’atenció prioritària, motiu pel qual una vegada siguin
detectats, caldrà que el municipi posi els mitjans necessaris per tal d’atendre’ls urgentment. Si
la situació superés la capacitat de gestió del municipi ja sigui per l’elevat nombre d’afectats o
per la manca de recursos, aquest es posarà en contacte amb el CECAT per tal de rebre suport i
assessorament.
Necessitats de les persones afectades:
Les principals necessitats de les persones aïllades són:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Informació del seu estat i el de les persones del seu entorn
Cobertura de necessitats bàsiques: Alimentació, higiene, medicació, maneig de
residus...
Suport per realitzar activitats imprescindibles a l’exterior.
Suport emocional: contenció emocional en les situacions d’ansietat vinculada a la
situació d’aïllament o de pèrdua sobtada o inesperada
Allotjament: allotjament adaptat per persones amb discapacitat i dependència.
Cura de les persones amb dependència
Comunicació amb l’exterior
Atenció dels animals de companyia

Recursos necessaris:
Els principals recursos necessaris per garantir una atenció de qualitat són:
▪
▪
▪
▪

Àpats a domicili i compra d’alimentació.
Medicaments.
Continuïtat dels serveis d’atenció domiciliaria de les persones amb dependència.
Allotjament : amb o sense adaptació.
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▪
▪
▪

Professionals per realitzar suport emocional.
Comunicacions
Cobrir necessitats dels animals de companyia.

Per tant, cal tenir identificades les entitats disponibles en el territori que poden donar resposta
o col·laborar en satisfer cadascuna de les necessitats.
Seguiment de casos d’aïllament:
En funció de la situació individual de les persones aïllades i dels recursos disponibles, s’establirà
quina serà la periodicitat de seguiment dels casos en cada cas per part dels municipis.
Per tal de fer el seguiment de la situació general al territori i poder fer-ne una avaluació, es
recomana que els municipis recullin les dades de persones aïllades en la mesura que sigui
possible i les facin arribar setmanalment a la DGPC a través de CECAT. La informació mínima a
proporcionar per cada afectat és la següent:
▪
▪
▪

Edat
Sexe
Atencions que es realitzen

Es recomana que els municipis vetllin per la coordinació entre els Treballadors Socials del
municipi i els treballadors socials de l’Àrea Bàsica de Salut.
En el cas que per part del municipi es detectés una situació greu i/o d’alta complexitat que
superés la capacitat de gestió del municipi, aquesta seria derivada a CECAT.

» CONTINUÏTAT DE SERVEIS ESSENCIALS
Pel que fa a la continuïtat de serveis essencials la DGPC constituirà una mesa de seguiment amb
els principals proveïdors de subministraments i les diferents entitats que els engloben.
La funció d’aquesta taula serà anticipar possibles disfuncions dels diferents sistemes i garantir
que els proveïdors apliquen amb agilitat els seus plans de contingència per tal de minimitzar les
afectacions.
El municipi, com a ens responsable de la prestació de tota una sèrie de serveis al ciutadà, entre
els quals hi ha el servei de protecció civil, ha de preparar-se per poder garantir la continuïtat en
la prestació d’aquests serveis. Com a serveis imprescindibles per al funcionament del municipi,
es consideren els següents:
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• Serveis socials, seguretat i emergències: agrupa els serveis necessaris per a atendre la

població afectada per una emergència associada a una malaltia transmissible emergent d’alt
risc i, en general, els elements necessaris per gestionar les emergències (centres de
coordinació, comunicacions...). Des del punt de vista municipal, es concreten els tipus i
subtipus següents:
- Serveis sociosanitaris:
▪ Centres sociosanitaris de la xarxa pública i privada
▪ Serveis sociosanitaris de l’administració local (teleassistència, ...)
- Serveis de seguretat ciutadana:
▪ Policies Locals
▪ Seguretat privada d’edificis públics
- Serveis de salvament, prevenció i extinció d’incendis
- Serveis de Protecció Civil i logístics:
▪ Personal de serveis de Protecció Civil
• Subministraments bàsics i sanejament: agrupa la producció, transport i distribució d’aigua,

gas, electricitat, recursos energètics (combustibles), d’aliments de primera necessitat i
medicaments. Inclou també la recollida i tractament de residus urbans i d’aigües residuals.
Es concreten els tipus i subtipus següents:
- Subministrament de recursos vitals:
▪ Aigua potable
▪ Aliments primera necessitat
▪ Medicaments (especialment els considerats vitals en els tractaments)
- Subministrament de recursos energètics:
▪ Electricitat
▪ Gas
▪ Combustibles per a transport col·lectiu i vehicles motor (producció, distribució i
subministrament, benzineres), prioritzant els operatius d’emergència.
- Recollida i tractament de residus sòlids urbans
- Tractament d’aigües residuals
• Altres serveis imprescindibles pel funcionament del municipi: engloba la resta de serveis

necessaris per al desenvolupament de les activitats. Es concreten els tipus i subtipus
següents:
- Transport:
▪ Xarxa d’autobusos municipals
- Comerç
- Administració pública i serveis d’atenció al ciutadà:
▪ 010
▪ Oficines d’atenció al ciutadà.
▪ Altres serveis de l’administració pública.
- Ensenyament:
▪ Llars d’Infants del sistema públic i privat.
▪ Centres d’ensenyament infantil i primària.
▪ Centres d’ensenyament secundari:
- Serveis funeraris
Preventivament, es preveuen tota una sèrie d’actuacions que garanteixin el mínim de personal
necessari per la prestació dels serveis anteriors, ja sigui de forma directa o indirecta. Entre
aquestes actuacions cal assenyalar:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificar els elements vulnerables del municipi i les possibles necessitats.
Conèixer els mitjans i recursos del municipi i proveir-se dels que requereixi
addicionalment.
Organitzar els voluntaris municipals.
Determinar les instal·lacions que poden veure afectada la seva activitat.
Preveure sistemes d’organització i reforç del personal, per cobrir les baixes.
Garantir el compliment de les mesures profilàctiques que determinin les autoritats
sanitàries

A més, cal que l'Ajuntament s'encarregui del seguiment de la capacitat de prestació dels
diferents serveis. Per fer aquest seguiment de manera homogènia, s’estableixen els llindars
següents:
⎯ Nivell 1: en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles permet
prestar el servei en condicions de normalitat. De forma simplificada, s’assumeix que el
nivell 1 es correspon amb el valors superiors al 75% de la plantilla disponible.
⎯ Nivell 2 o de serveis mínims: en aquells casos en què el percentatge de treballadors
disponibles no permet un servei o activitat en condicions de normalitat però sí que
permet mantenir una activitat de serveis mínims que cobreix especialment les franges
de major demanda de servei. De forma simplificada, s’assumeix que el nivell 2 es
correspon amb valors entre el 50 i el 75% de la plantilla disponible.
⎯ Nivell 3 o d’incapacitat en el servei: en aquells casos en què el percentatge de
treballadors disponibles no permet ni tal sols condicions de serveis mínims i per tant es
considera no operatiu. De forma simplificada, s’assumeix que el nivell 3 es correspon
amb valors inferiors al 50% de la plantilla disponible.
La definició dels nivells tindrà en compte bàsicament el percentatge de la plantilla habitual
disponible. Caldrà tenir en compte també:
⎯ El nombre mínim de personal laboral estrictament necessari per al desenvolupament en
condicions de normalitat de l’activitat, per tant, la capacitat d’acumulació de tasques.
⎯ El personal disponible de reforç (borses de treball, suplències, ...) i la possibilitat de
concentrar els períodes de descans habituals quan aquests siguin superiors als de cap
de setmana (per exemple, activitats on es treballa alternativament 4 dies i es descansen
3 o similars)
⎯ Les activitats que es poden realitzar mitjançant teletreball o que poden minimitzar la
presència dels treballadors a les oficines a unes hores o dies concrets.
⎯ Les operacions i manteniments menors que es poden suprimir per a reforçar els
manteniments principals i les operacions bàsiques de l’activitat.
⎯ La cadència, inferior a l’habitual que permeti igualment mantenir un bon servei en
condicions de “quasi normalitat“ (per exemple, recollida d’escombraries cada dos dies
en comptes de diàriament).
Caldrà que per a aquesta valoració es tingui també en compte el potencial increment en la
demanda dels serveis o activitats com a resultat de l’emergència associada a la malaltia
transmissible emergent d’alt risc, especialment en tot allò relacionat amb l’àrea assistencial i
d’atenció al ciutadà.
Caldrà que els municipis prevegin l’avís al CECAT, quan es produeixi algun canvi rellevant en el
nivell d’operativitat, tant en nivell ascendent com descendent.
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» CHECKLIST
A continuació s’adjunta un checklist per tal de facilitar el seguiment del grau de prestació dels
serveis bàsics municipals.
El coordinador municipal de l’emergència avisarà al CECAT, quan com a conseqüència de
l’emergència associada a la malaltia transmissible emergent d’alt risc, es produeixi algun canvi
en el nivell d’operativitat tant en nivell ascendent com descendent.
SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL
MUNICIPI
Salut, Seguretat i Emergències
Centres i Recursos i Socials i Sanitaris
Policia Local
Protecció Civil Municipal
Altres
Subministraments Bàsics i Sanejament
Aigua
Neteja i recollida de residus
Enllumenat públic
Serveis de manteniment via pública
Altres
Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del
Municipi
Transport col·lectiu
Administració municipal
Llars d'Infants i escoles (xarxa pública, si escau)
Serveis Funeraris
Serveis veterinaris
Altres
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Per als serveis que no són responsabilitat del municipi (per exemple, el subministrament elèctric,
d'aliments, etc.), aquest haurà d'avisar el CECAT indicant la qualitat o el nivell de servei prestat
i no tant la plantilla disponible atès que no depenen directament del municipi.
SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL Nivell
MUNICIPI
Òptim

Nivell
Serveis
Mínim

Nivell
Crític

Subministraments Bàsics i Sanejament
Aliments
Combustible
Gas
Electricitat
Farmàcies
Altres
Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del
Municipi
Comerç
Finances (xarxa de caixes i bancs)
Llars d'Infants i escoles (xarxa privada)
Comunicacions (telefonia, ràdio i televisió, correu,...)
Altres

» RECOMANACIONS GENERALS D’ACTUACIÓ PER ALS MUNICIPIS
▪

Activació del pla de protecció civil municipal, que serà a proposta de l’alcalde/essa.

▪

Qualsevol canvi de fase del pla serà comunicada al CECAT, de la Direcció General de
Protecció Civil. S’enviarà periòdicament l’afectació als seus serveis i/o quan aquests
canviïn substancialment i es farà petició de recursos quan sigui necessari.

▪

Recollir la informació sanitària i d’emergències i transmetre a la població les ordres, els
consells, les recomanacions i les prohibicions que es determinin adoptades pel municipi.
Per tant cal preveure la forma, bans, mitjans de comunicació, etc., de fer arribar aquesta
informació a la població. Les recomanacions i les prohibicions es realitzaran segons les
indicacions del Departament de Salut.

▪

Tenir previstes ordres per activació de personal i/o d’expropiació per si fos necessari. Cal
recordar que disposar d’un pla activat permet la requisa d’acord a la Llei de protecció
civil.

▪

Tenir previstes ordres de tancament de centres (escoles, casals d’avis, etc.,) i prohibició
d’actes multitudinaris (concerts, teatres, activitats esportives...) així com la forma de fer
arribar les ordres a la població o als organitzadors.

▪

Preveure espais o àrees de transferència de mercaderies i punts per la recollida de
menjar, medicaments, etc., per barris o zones, en el cas que algunes zones haguessin de
quedar tancades o aïllades.

Pàgina 116 de 119

Document únic de protecció civil
Municipi de Montgai

▪

Preveure els tancaments de zones d’aïllament, i els passos d’entrada o sortida a aquestes
zones, sobretot garantint l’accessibilitat a serveis bàsics o essencials que puguin quedar
a dins (hospitals, CAPs, benzineres, farmàcies...).

▪

Als espais amb equipament compartit caldrà sotmetre’ls a una especial neteja o
desinfecció en els canvis de torn.

▪

Evitar que el personal clau en la continuïtat dels serveis municipals coincideixi en els
mateixos torns, reunions, etc.

▪

Es recorda que el personal que haurà d’estar en contacte i proper a malalts, o retirar-ne
deixalles o fer servei de neteja, han de disposar de mascaretes de protecció FFP2 o FFP3,
guants sanitaris i protecció ocular o facial per esquitxades.

▪

Des dels serveis socials cal reforçar el seguiment a persones especialment vulnerables
sobretot si aquestes es troben en situació d’aïllament preventiu.

▪

Cal identificar altres entitats socials o voluntariats del municipi que puguin donar
resposta i suport en cas de necessitat.

▪

Pels casos d’afectats per coronavirus o aïllats preventivament que estiguin en
coneixement dels servies socials es pot reforçar el seguiment preventiu telefònic des dels
municipis en coordinació amb els serveis sociosanitaris.

▪

Només en aquells casos que es consideri imprescindible una visita domiciliària per part
de treballadors socials es demanarà la col·laboració dels professionals sanitaris, seguint
les seves indicacions, i en cap cas s’intervindrà sense el material de protecció establert
en cada cas.

▪

Cal reforçar els contactes amb empreses del municipi que puguin proveir recursos com
avituallament i productes bàsics de primera necessitat: bolquers, paper higiènic, sabó,
piles, etc. (productes de supermercat). També amb aquelles empreses que puguin actuar
en el repartiment d’aquests productes.
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» ACTUACIONS A FER ALS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS
De forma resumida, es destaquen les actuacions següents:
• Aplicar els procediments d’actuació en cas que es determini que existeix un cas entre el

•
•
•
•
•

•
•
•
•

personal propi i/o entre la població del municipi. El procediment d’actuació consistirà a
adoptar les mesures que es considerin en cada cas.
Utilitzar mitjans telemàtics per continuar treballant des de casa (per al personal per al qual
no és imprescindible la presència física al seu lloc de treball).
Comprovar que les dependències de l’Ajuntament tenen un bon sistema de ventilació que
contribueixi a una de les mesures d’autoprotecció habituals (ventilació dels edificis).
Formar als treballadors sobre les mesures d’higiene personal i en l'ús d'equipaments
compartits (vehicles, ordinadors, telèfons, ...).
Repartir, si escau en funció de les característiques de la situació, guants d'un sol ús entre el
personal.
Preveure una neteja d'aquell maquinari de treball compartit (impressores, fotocopiadores,...)
abans de la seva utilització per nou personal. Es llençaran els papers i guants en contenidors
amb tapa que han de ser buidats i desinfectats diàriament.
Respectar la distància mínima d’un metre durant l’atenció al públic, per evitar el contagi del
virus.
Addicionalment, per a feines fora del centre de treball on no és possible la neteja de mans
amb aigua i sabó, poden utilitzar-se productes amb solució alcohòlica.
Consultar les recomanacions adients per a contrarestar l’efecte de la pandèmia, a les pàgines
web habilitades per les autoritats sanitàries.
Consultar les recomanacions orientades a les empreses per a la planificació de les mesures
d’emergència en cas de pandèmia, a la pàgina web del Departament de Treball de la
Generalitat.

» ACTUACIONS ESPECÍFIQUES AL CENTRE RECEPTOR D’ALARMES I A ALTRES CENTRES
D’ATENCIÓ TELEFÒNICA
Aquest tipus de centres de treball impliquen diferents torns de treball, de manera que el
personal comparteix els mateixos equips de treball: telèfons, auricular, ordinadors... Per aquest
motiu, s’estableixen recomanacions preventives addicionals, entre les que destaquen les
següents:
• Repartiment, si s’escau, de guants d'un sol ús per a la neteja de l'equipament de la Sala.
• Reforçar el sistema de ventilació, assegurar l’ús personal i intransferible d’equips (emissores,
telèfons, mans lliures, teclats,....) o assegurar la seva neteja abans de cada canvi de torn per
evitar que quedin possibles partícules d'usuaris portadors. Les neteges poden ser amb papers
humits amb solucions alcohòliques. Es llençaran els papers i guants en contenidors amb tapa
que han de ser buidats i desinfectats diàriament.
• Una estona abans del canvi de guàrdia es podrien fer les següents actuacions a la Sala:
- Si és possible, desviar el telèfon a alguna sala adjacent que serveixi de sala intermèdia
entre l’entrada i la sortida a la sala principal.
- Realitzar la neteja de la sala i ventilar-la (obrir finestres, activar ventiladors al màxim,
etc.) (Les persones que finalitzen la guàrdia ja no tornen a entrar a la sala, es deixa tot
apuntat al registre d'incidències o en algun mitjà similar i es marxa; desviant altre cop el
telèfon a la sala abans de sortir)
- Els relleus entren directament a la sala annexa a la sala principal.
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- Tant el personal sortint com el personal entrant passa a rentar-se les mans amb aigua i
sabó a la sortida i entrada a la sala. També cada cop que s'entri o se surti de la sala per
períodes de descans curts o per necessitats higièniques, es procedirà al rentat de mans
amb aigua i sabó.
- Mentre duri la possibilitat de contagi, dinar o sopar a zones no comunes. Caldrà rentar
els recipients i utensilis utilitzats en el moment que es facin servir i deixar la porta oberta
perquè es ventili.

» ENLLAÇOS D’INTERÈS
Canal salut
http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/
El Departament de Salut realitza actualitzacions contínues de documents on s’especifica les
recomanacions relacionades amb:
▪
Protecció individual de la població.
▪
Centres de treball
▪
Instruccions per realitzar l’aïllament.
CatSalut Respon
http://sem.gencat.cat/ca/061CatSalutRespon/
Organització Mundial de la Salut
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
https://www.mscbs.gob.es/
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VE-10 Parc de salut de la gent gran de Butsènit
VE-11 Zona de pícnic "Font Amarga"
Espai Memòria.Trinxeres "Font
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