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Sigles, acrònims i abreviatures més importants emprats en aquest document 
 

A-... - Codi d’identificació centre d’acollida o punt de concentració per a evacuats. Ex: A-2 

A/E.- Adreça electrònica o correu electrònic 

ACA.- Agència Catalana de l’Aigua  

ACESA.- Autopistas Concesionaria Española SA (concessionària de l’Autopista AP-7) 

ADF.- Agrupació de Defensa Forestal 

ADIF.- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

AEMET.- Agència Estatal de Meteorología 

AENA.- Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Ministerio de Fomento. 

AEROCAT.- Pla especial per a emergències aeronàutiques de Catalunya.  

AS.- Àrea sanitària. Zona segura, prop de la zona d’emergència, i normalment del CCA. 

ASPCAT.- Agència de Salut Pública de Catalunya  

AT.- Alta tensió de la xarxa elèctrica 

AVPC.- Associació de voluntaris de protecció civil. 

AVPCFi.- Associació de voluntaris de protecció civil del municipi de Figueres 

BRP.- Auto-Bomba Rural Pesada. Camió bombers, capacitat mín. De 2400 litres d’aigua, 
servei rural 

BTT.- Bicicleta Tot Terreny 

CAP.- Centre d’Atenció Primària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

CatSalut.- Servei Català de Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

CCA.- Centre de Comandament Avançat 

CCB.- Centre de Comandament de Bombers 

CdE-092.- Centre d’Emergències-092 (Ajuntament) 

CECAT.- Centre de Coordinació Operativa de Catalunya  

CECOA.- Centre de Coordinació Aeroportuària 

CECOP.- Centre de Coordinació Operativa.  

CECOPAL.- Centre de Coordinació Operativa Local de l’emergència  

CECOPI.- Centre de Coordinació Operativa Integrat. (CECAT + Administració de l’Estat) 

CECOSAT.- Centre coordinador sistema sanitari d’emergència 

CETIR.- Centro Técnico de Isótopos Radiactivos  

CME.- Comitè municipal de l’emergència 

COSAR.- Centre Operatiu del Servei d’Agents Rurals  

COTIF.- Conveni relatiu al transports internacionals per ferrocarril 

CRA.- Centre Receptor d’Alarmes municipal  

CT.- Centre de transformació de la xarxa elèctrica 

D.- Nombre conegut de persones discapacitades en un habitatge o casa. 

DARPA.- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya 

DGPC.- Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya 
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DGPEIS.- Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat 
de Catalunya 

DGQA.- Direcció General de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya. 

DINT.- Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 

DUPROCIM.- Document Únic de Protecció Civil Municipal 

E-...- Centre d'acollida d'evacuats, o punt de concentració. Codi número .... Ex: : E-7 

Edi.- Edifici (potser d’habitatges, comercial, industrial, mixt, etc.) 

EPAF .- Equips de Prevenció Activa i Forestal 

F-...- Codi d’identificació casa vulnerable en l’àmbit forestal de Figueres. Ex: F-220 

G-...- Pont sobre la riera Galligans. Codi número .... Exemple : G-8 

GAL.- Riu Galligants 

GE-...- Codi d’identificació grup d’edificacions propers a l’àmbit forestal de Figueres 

GIF.- Gran Incendi Forestal 

GRAF.- Grup Recolzament Actuacions Forestals. Bombers. Especialitzats en GIF 

GU.- Guàrdia Urbana de Figueres 

Habge.- Habitatge 

HB.- Nombre d’habitants residents o coneguts en un habitatge o casa. 

ICGC.- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. (Generalitat de Catalunya). 

ICS.- Institut Català de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat. 

IF-...- Codi d’identificació de camí forestal. Exemple: IF-3-1 

IFMP.- Índex de Flux de Mercaderies Perilloses 

IGN.- Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento. 

INE.- Instituto Nacional de Estadística. Adscrit al Ministerio de Economía y Hacienda 

INFOCAT.- Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya  

INUNCAT.- Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya  

IPMPC.-  Índex de Perill pel transport de Mercaderies Perilloses per Carretera. TRANSCAT 

IPMPF.- Índex de Perill pel transport de Mercaderies Perilloses per Ferrocarril. TRANSCAT 

ISN.- Informe de Succés Notificable 

ITMP.- Índex de Tipologia de Mercaderies Perilloses 

L-...- Estació pluviomètrica. Codi número .... Exemple ;: L-3 

LAV.- Línia de ferrocarril d’alta velocitat, per a trens d‘alta velocitat 

LCA.- Lloc de Comandament Avançat. Centre de coordinació in situ de les unitats 

LCP.- Lloc de Comandament Principal. Centre superior de comandament. 

M-...- Codi d’identificació d’un recinte cementiri. Exemple M-5 

MA.- Manual d’actuació municipal per un risc especial (PAM) o específic (PEM) 

MM.PP.- Matèries perilloses transportades per carretera o ferrocarril 

MSK.- Medveder-Sponh.-Kamik Escala mesura d’intensitat sísmica per percepció i danys 

NCSE.- Norma de construcció sismoresistent d’Espanya 

NEUCAT.- Pla especial d'emergències per nevades de Catalunya 

N-II.- Carretera Nacional número II 
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NIP.- Número d’Identificació de Perill d’una matèria perillosa 

O-...- Codi d’identificació de senyal prohibició eventual de pas a la zona d’alt risc incendi 

OMAC.- Oficina Municipal d'Atenció al ciutadà. Ajuntament de Figueres. 

OTIF.- Organització per al transport internacional ferroviària 

P-...- Punt de control d'accessos. Codi número .... Exemple: P-26 

PAG.- Pla d’actuació d’un grup actuant. 

PAM.- Pla d’actuació municipal (sobre un risc especial: INFOCAT, INUNCAT,...) 

PAU.- Pla d'autoprotecció d’una instal·lació, indústria, centre de treball, etc. 

PBEM.- Pla Bàsic d'Emergències Municipal. Ajuntament de Figueres 

PC.- Protecció Civil 

PEF.- Planificació d’Espais Fluvials 

PEI.- Pla d'Emergència Interior o PAU 

PEM.- Pla Específic Municipal d’un risc no especial 

PENTA.- Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona. Pla de competència estatal 

PIUC.- Pla Integral d’Urgències de Catalunya 

PL / PM Policia Local. Policia Municipal 

PLASEQCAT.- Pla d’emergència exterior del sector químic de Catalunya 

POCS.- Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut 

PPP.- Perímetre de protecció prioritària en un GIF (en un gran incendi forestal) 

PR-...- Període de retorn. Freqüència inundació, en anys. Potser de 50, 100 o 500 anys  

R-...- Codi d’identificació casa o edificació en ruïnes, dins o prop de l’àmbit forestal 

RADCAT.- Pla especial per a emergències radiològiques de Catalunya 

RD.- Reial Decret 

RENFE.- Operadora Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Transport viatgers i mercad. 

RID.- Reglament relatiu al transport Internacional de Mercaderies Perilloses per tren 

s.n.m.- Altitud en metres sobre el nivell del mar 

SAIH.- Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica (ACA) 

SCB.- Sala Central de Bombers (Generalitat de Catalunya) 

SEM.- Sistema d’Emergències Mèdiques 

SIG.- Sistema d'Informació Geogràfica (Geographic Information System) 

SISCOM.- Sistema de Comandament d’Incendis dels Bombers de la Generalitat  

SISMICAT.- Pla especial d'emergències sísmiques de Catalunya  

SMC.- Servei Meteorològic de Catalunya 

SMPC.- Servei municipal de protecció civil de l’Ajuntament de Figueres 

Sot.- Soterrani. Planta sota rasant del carrer, 

SPEIS.- Servei Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments 

TAV.- Tren d’Alta Velocitat 

TEISA.- Transports Elèctrics Interurbans, S.A. (transport urbà i interurbà viatgers) 

TM.- Terme municipal 

TMF.- Transports Municipal de Figueres (transport urbà de viatgers) 
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TRANSCAT.- Pla especial emergències per accidents de mercaderies perilloses per 
carretera i ferrocarril 

UdG.- Universitat de Figueres 

VM.- Víctimes mortals 

W...- Codi d’identificació d’un element vulnerable molt pròxim al terme municipal 

XIMP.- Xarxa d’Itineraris de Mercaderies Perilloses 

ZA.- Zona d’Alerta. Zona on els accidents produeixen efectes perceptibles a la població. 

ZD.- Zona dominó. Zona on la concatenació d’efectes poden provocar nous fenòmens 
perillosos 

ZI.- Zona d’Intervenció. Zona on els accidents produeixen danys, cal mesures de protecció 
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1. Document 1. Generalitats i Organització Municipal 
 

1.1. INTRODUCCIÓ, NORMATIVA I DISPOSICIONS LEGALS 
 
La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya regula la protecció 

civil a Catalunya, que compren les accions destinades a protegir les persones, els béns i el 
medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofes i calamitats públiques. 

 
Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el 

funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta 
davant d'emergències o risc greu. 
 

Els plans de protecció civil poden ser territorials, especials, específics i 
d'autoprotecció. Els plans territorials preveuen, amb caràcter general, les emergències 
que es poden produir en el seu àmbit. Els nivells bàsics de planificació són els municipis i 
el conjunt de Catalunya. 
 

Els municipis amb una població superior als 20.000 habitants i els que, sense 
arribar a aquesta població, tenen la consideració de turístics o els que són considerats de 
risc especial per la seva situació geogràfica o activitat industrial, segons la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya, han d'elaborar i aprovar els seus Plans Bàsics d'Emergència 
Municipal que garanteixin la coordinació i l'aplicació correctes en llur territori del Pla de 
Protecció Civil de Catalunya. 
 

Els plans especials estableixen les emergències generades per risc concrets, la 
naturalesa dels quals requereix d'uns mètodes tècnics i científics adequats per avaluar-
los i tractar-los. 
 

Alguns riscos especials tenen normativa estatal concreta, les corresponents 
Directrius bàsiques previstes a la Norma Bàsica de Protecció Civil. 
 

Són objecte de plans especials, en els àmbits territorials que ho requereixin, les 
emergències produïdes pels riscs d'inundacions, moviments sísmics, químics, d'incendis 
forestals, transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, aeronàutics, 
nevades, contaminació accidental d'aigües marines, allaus, radiològic i altres que dicti el 
Govern de la Generalitat. Els plans sobre el risc nuclear els elabora i dirigeix l'Estat. 

 
Els municipis que tinguin riscos concrets no considerats com a especials, poden 

elaborar plans específics com a resposta al risc que els afecta. 
 

Els Plans d'autoprotecció, també coneguts com a plans d’emergència o plans 
d'emergència interior, preveuen pels centres, empreses, instal·lacions i activitats que 
obliga la normativa, les emergències que poden produir com a conseqüència de la seva 
pròpia activitat i les mesures de resposta davant les situacions de risc que els puguin 
afectar.  
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La normativa específica referent a aquests tipus de plans és el Decret 30/2015, de 
3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
 

Els municipis són entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposen de 
capacitat general d'actuació i de planificació en aquesta matèria. Exerceixen les funcions 
que els hi atribueix la Llei 4/1997 i qualsevol altra que, sense contravenir-la, resulti 
necessària en l'àmbit de llur col·lectivitat. 
 

L'Alcalde/ssa és l'autoritat local superior de protecció civil, sens perjudici de les 
funcions del titular del Departament de la Generalitat competent en matèria de 
protecció civil. Correspon a l'Alcalde/ssa, elaborar i sotmetre a l'aprovació del Ple de 
l'Ajuntament el Pla Bàsic d'Emergència Municipal (pla territorial), els Plans d'actuació 
municipal (riscos especials), els Plans específics i, en general, qualsevol altre instrument 
de planificació de protecció civil d'àmbit municipal. 
 

En compliment del que disposa l'article 20 de la Llei de protecció civil de 
Catalunya, el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim 
per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el 
procediment per a la seva tramitació conjunta, estableix l'estructura del contingut per a 
l'elaboració i l'homologació -per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya- dels 
Plans bàsics d'emergència municipal, i els manuals d'actuació corresponents als Plans 
d'actuació municipal i els Plans específics municipals. 
 

Aquest decret permet que els municipis puguin elaborar i aprovar un document 
únic en matèria de protecció civil per a la planificació, que permeti incloure-hi les 
previsions dels diferents plans i la seva tramitació conjunta, que ha de resultar un 
instrument àgil i que faciliti la tasca de planificació en l’àmbit municipal, especialment 
quan un municipi estigui afectat per diversos riscos, per tal de permetre una elaboració 
senzilla, estructurada i de fàcil aplicació en supòsits d’activació dels plans municipals 
corresponents. 
 

D'acord amb la normativa vigent el municipi de Figueres està obligat ha tenir 
elaborats els següents plans, i a revisar-los cada quatre anys : 
 

- Pla bàsic d'emergència municipal (PBEM) 

- Pla d’actuació municipal per a accidents en el transport de mercaderies 
perilloses per carretera i ferrocarril (TRANSCAT) 

- Pla d'actuació municipal per a inundacions (INUNCAT) 

- Pla d'actuació municipal per a nevades (NEUCAT) 

- Pla d'actuació municipal per a emergències sísmiques (SISMICAT) 

- Pla especial d’emergències per risc de vent  a Catalunya (VENTCAT) 
 
El municipi de Figueres s’acull a la possibilitat que dóna el mencionat Decret 

155/2014, per elaborar, aprovar i portar a homologació un document únic en matèria de 
protecció civil (DUPROCIM) on s’inclogui el PBEM i els plans d’actuació municipal dels 
riscos especials que li afecten. 
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Normativa bàsica 
 

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

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

- Reial decret 407/1992, de 24 d'abril, pel qual s'aprova la Norma bàsica de protecció 
civil. 

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

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

- Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

- Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 

- Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 

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

- 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/132/2014, de 30 de setembre, 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/138/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT). 

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

- Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a 
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el 
procediment per a la seva tramitació conjunta. 

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

- 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/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). 

- 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). 

- Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de protecció civil. 
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Normativa i disposicions municipals 
 
El municipi de Figueres ha dictat les següents disposicions legals en matèria de protecció 
civil: 
 

- Pla de protecció civil municipal, (PROCICAT) aprovat el dia 06/04/2006 i homologat per 

la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 05/07/2006 

- Pla Neucat aprovat el dia 15/09/2008 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de 

Catalunya el dia 19/02/2009. 

- Pla Sismicat aprovat el dia 15/09/2008 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de 

Catalunya el dia 19/02/2009. 

- Pla Transcat aprovat el dia 06/04/2006 i homologat per la Comissió de Protecció Civil 

de Catalunya el dia 05/07/2006 

- Pla Inuncat aprovat el dia 06/04/2006 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de 

Catalunya el dia 05/07/2006 

- Creació de la Comissió de Protecció Civil municipal en el Ple Municipal el dia 

02/12/2010. 

- Constitució de l’Associació de voluntaris municipals de protecció civil de Figueres 

creada el dia 03/06/2013 d’acord amb el que estableix la llei 4/2008 de 24 d’abril 

reguladora del dret d’associació i els seus estatuts. 

- Conveni de col·laboració en matèria de protecció civil entre l’ajuntament de Figueres i l’ 

Associació de voluntaris de protecció civil de Figueres aprovat el 14/11/2013 i ratificat 

pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 05/11/2013 
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1.2. DADES GENERALS DEL MUNICIPI 
 

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI 
 

 
 
1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA     
 

El municipi de Figueres està situat al sud-est de la comarca de l’Alt Empordà amb 
les Coordenades geogràfiques del nucli urbà: 
 

 
Latituds Figueres 

 

 Latitud Nord Latitud Est 

42,26º 2,96º 

 
 

Coordenades UTM Figueres 
 

Nucli Urbà - Pl. Ajuntament Coord. Màxims Coord. Mínims 

X.             496758 502345 (E) 493995 (O) 

Y.           4679453 4682046 (N) 4675971 (S) 

 
 

1.2.2.1    Superfície 
 

Figueres està situada en el centre de la plana de l’Empordà a 39 metres sobre el 
nivell del mar, a l'extrem nord-oriental de Catalunya. Per sota seu hi corre el torrent de 
Galligans, que aporta el seu caudal al Manol. 
 

Superfícies de Figueres a 2016 
 

SUPERFÍCIE TOTAL 19,3 Km2 

DENSITAT (hab/Km2) 2.369.2 

HABITATGES 20.941 dels quals 2.575 estan buits (01.01.16) 

SUPERFÍCIE AGRÍCOLA UTILITZADA 997 Ha 

                                                                                                                   

                                                                                                                 Fonts: Idescat     http://www.idescat.cat/emex/ 

NOM MUNICIPI Figueres 

COMARCA Alt Empordà 

PROVÍNCIA Figueres 

http://www.idescat.cat/emex/?id=170669#h100000000000000
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1.2.2.2 Municipis limítrofs 
 

Municipis veïns i dades de contacte 
 

Municipis Veïns TELÈFON AJUNTAMENT/PPLL UBICACIÓ 

Vilafant 
           972.54.60.20  Fax: 972.54.63.50  
A/E     972 90 90 90  guardiamunicipal@vilafant.com 

SO 

Sta. Llogaia d’Alguema 
           972.67.29.31  Fax: 972 67.30.46 
A/E                               ajuntament@santallogaia.cat 

S 

El Far d’Empordà 
           972.51.11.08  Fax: 972 673 605 
A/E                               far@far.cat 

SE 

Vila-Sacra 
           972.50.75.23  Fax:  972 511 862 
A/E                               alcaldia@vila-sacra.cat 

E 

Peralada 
          972.53.80.06   Fax:  972 53 82 68 
A/E                               alcaldia@peralada.cat 

NE 

Vilabertran 
          972.50.59.02   Fax: 972 502 831 
A/E                         atencioalciutada@vilabertran.cat 

NE 

Cabanes 
          964331001      Fax: 964 331 931 
A/E                              cabanes@cabanes.es 

N 

Llers 
          972.52.80.20   Fax: 972 528 460 
A/E                              ajuntament@llers.cat 

NO 

 
     Vegeu plànol a Document 7. Plànol 7.1 Terme municipal i municipis limítrofs 

 
1.2.3. DADES DE POBLACIÓ 
 

Figueres és un municipi amb poques segones residències. Tampoc es pot 
considerar com una població turística amb residències temporals. No hi ha barris o 
sectors en que s'incrementi o disminueixi perceptiblement la seva població segons 
l'època de l'any. 

 
Per la seva situació geogràfica (prop de la frontera) i per la configuració dels 

pobles que l’envolten (tots ells de petites dimensions, amb pocs serveis) Figueres esdevé 
un lloc de trobada de la comarca, tant pel que refereix a la gestió diària de las gent dels 
pobles veïns (supermercats, benzineres, etc) com davant d’aquelles situacions poc 
habituals que ho requereixen (visites a hospitals, policia, etc). 
 

Habitants de Figueres a 01/01/16 
 

 DADES DE POBLACIÓ 

POBLACIÓ TOTAL 46.253 Habitants dels quals 22.652 són homes i 23.601 són dones 

POBLACIÓ ESTACIONAL  - 666 persones que en època estival marxen 

POBLACIÓ & TREBALL Ocupada 17.121 - Desocupada 7.956 – Atur registrat 3.801 

 
                                             Font: Ajuntament de Figueres i Idescat  http://www.idescat.cat/ 

mailto:guardiamunicipal@vilafant.com
mailto:sajuntament@santallogaia.cat
mailto:far@far.cat
mailto:alcaldia@vila-sacra.cat
mailto:alcaldia@peralada.cat
http://www.cabanes.es/ca/contact
http://www.idescat.cat/
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El principal sector econòmic de Figueres és el sector terciari. La restauració, 
l'alimentació i tots els comerços i serveis que s’hi ofereix representen un 75% de 
l'activitat econòmica. El sector comercial, tradicionalment de petites superfícies, s'ha 
començat a renovar i modernitzar en els darrers anys. Figueres compta en l’actualitat, 
amb 1.369 places d’hotel repartits en els 21 establiments que hi ha (01.01.16). 
 
 
1.2.3.1 Barris i Sectors 
 

Districte Secció Població % del total 
Nombre 

habitatges 

1 

1.1.- C/Jonquera/Av. Marignane 1049 2.27 457 

1.2.- Lasauca / Serra Floreta 1220 2.64 524 

1.3.- Poble Nou / Turó Baix 2631 5.69 1069 

1.4.- Hab. del Parc / Parc Sol 1217 2.63 518 

1.5.- Culubret/Hab. Sindicals 1535 3.32 432 

1.6.- Mon Millor/Bon Pastor 2453 5.30 872 

1.7.- Horta Capallera 1826 3.95 673 

1.8.- Port Lligat 1147 2.48 402 

2 

2.1.- Nucli Antic 900 1.95 382 

2.2.- Barceloneta / Caputxins 1869 4.04 745 

2.3.- Cendrassos / Costa Brava 1250 2.70 471 

2.4.- Eixample 2374 5.13 917 

2.5.- Escorxador / Eres de Vila 1032 2.23 400 

3 

3.1.- Pla del Gra/Calçada Monjos 1143 2.47 434 

3.2.- Av. Villalonga / Vilatenim 2078 4.49 845 

3.3.- Riumors / Rocaberti 2676 5.79 992 

3.4.- Marca de l’Ham 2288 4.95 663 

3.5.- Plaça Estació 2917 6.31 1146 
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             Font: Ajuntament de Figueres 

 

1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 
 
1.2.4.1  Xarxa viària 

Carreteres i autopista que passa per Figueres 
 

Carretera /AP7 Titularitat PUNTS QM  que són de Figueres Ponts , Túnels 

N-II M. de Foment 750 a 755’700 Si 

N-II a M. de Foment 3 a 7’700 Si 

AP-7 ACESA 24’200 a 21 Si 

N-260 M. de Foment 38’250 sentit Olot. 36’600 sentit Port Bou Si 

C-260 Generalitat Direcció Roses Qm 29 Si 

C-252 Generalitat A partir de l’Aigüeta Si 

GIV-6211 
Dip. de 

Figueres 
Sentit El Far d’Empordà, Qm 0 Si 

GIV-5106 
Dip. de 

Figueres 
Sentit Llers Qm 1’100 Si 

                                                               
           Vegeu plànol a Document 7. Plànol 7.2.3. Xarxa viària i ferroviària. 

 

4 

4.1.- Teatre Jardí 1626 3.52 701 

4.2.- Sant Pau / Institut 
Muntaner 

2165 4.68 838 

4.3.- Correus 2328 5.03 956 

4.4.- Creu de la Mà 2783 6.02 1109 

4.5.- Vivendes St. Josep 2138 4.62 756 

4.7.- Olivar Gran 915 1.98 317 

4.8.- Rally Sud 1138 2.46 435 

4.9 Ponent 1555 3.36 619 

Totals 46.253 100.00 17.673 

Districte Secció Població % del total 
Nombre 

habitatges 
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Figueres compta amb un parc mòbil de 30.210 vehicles dels quals 21.420 són 
turismes, 2.978 són motocicletes i 5.812 són vehicles industrials. 
 
 

1.2.4.2 Xarxa de camins bàsics 
 

Sector Codi/Camí Tipus Asfaltat Correspondència 

Lasauca/Serra Floreta 1.0.0 Primari No Llers 

Lasauca/Serra Floreta 2.0.0 Primari Si Llers 

Cendrassos/Costa Brava 3.0.0 Primari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.0.0 Primari Si Cabanes 

Eixample 5.0.0 Primari Si Vilatenim/Cabanes 

Eixample 6.0.0 Primari No   

Eixample 7.0.0 Primari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 8.0.0 Primari Si   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.0.0 Primari Si   

Av. Vilallonga/Vilatenim 10.0.0 Primari Si   

Av. Vilallonga/Vilatenim 11.0.0 Primari Si   

Av. Vilallonga/Vilatenim 12.0.0 Primari No Vila-sacra 

Av. Vilallonga/Vilatenim 13.0.0 Primari No Vila-sacra 

Av. Vilallonga/Vilatenim 14.0.0 Primari Si 
El Far d'Empordà - Pol. Ind 
Emporda Internacional - NII 

Av. Vilallonga/Vilatenim 15.0.0 Primari Si   

Av. Vilallonga/Vilatenim 16.0.0 Primari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 17.0.0 Primari Si   

Ponent 18.0.0 Primari Si   

L'Olivar Gran 19.0.0 Primari Si   

Lasauca/Serra Floreta 20.0.0 Primari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 21.0.0 Primari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 0.1.0 Secundari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 0.2.0 Secundari No   

Ponent 0.3.0 Secundari Si   

Ponent 0.4.0 Secundari No   

Ponent 0.5.0 Secundari No   

Ponent 0.6.0 Secundari No   

Ponent 0.7.0 Secundari No   

Lasauca/Serra Floreta 0.8.0 Secundari No   

Lasauca/Serra Floreta 0.9.0 Secundari No   

Lasauca/Serra Floreta 0.10.0 Secundari No   

Lasauca/Serra Floreta 0.11.0 Secundari No   

Lasauca/Serra Floreta 2.1.0 Secundari No   

Lasauca/Serra Floreta 2.2.0 Secundari No   

Cendrassos/Costa Brava 3.1.0 Secundari No   

 



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Figueres       

 

 22 

Sector Codi/Camí Tipus Asfaltat Correspondència 

Cendrassos/Costa Brava 4.1.0 Secundari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.2.0 Secundari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.3.0 Secundari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.4.0 Secundari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.5.0 Secundari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.6.0 Secundari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.7.0 Secundari No   

Eixample 6.1.0 Secundari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.1.0 Secundari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.2.0 Secundari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.3.0 Secundari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.4.0 Secundari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 10.1.0 Secundari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 12.1.0 Secundari No Vila-sacra 

Av. Vilallonga/Vilatenim 13.1.0 Secundari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 14.1.0 Secundari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 15.1.0 Secundari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 15.2.0 Secundari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 16.1.0 Secundari Si El Far d'E-Pol. Ind Emp. Intern. NII 

L'Olivar Gran 18.1.0 Secundari Si   

Lasauca/Serra Floreta 20.1.0 Secundari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 0.0.1 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 0.0.2 Terciari No   

Cendrassos/Costa Brava 0.0.3 Terciari No   

Eixample 0.0.4 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 0.0.5 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 0.0.6 Terciari No   

Ponent 0.0.7 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 0.0.8 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 0.0.9 Terciari No   

Lasauca/Serra Floreta 0.0.10 Terciari No   

Lasauca/Serra Floreta 0.0.11 Terciari No   

Habitatges del Parc Sol 0.0.12 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 0.1.1 Terciari No   

Ponent 0.3.1 Terciari No   

Ponent 0.3.2 Terciari Si   

Ponent 0.5.1 Terciari No   

Ponent 0.6.1 Terciari No   

Lasauca/Serra Floreta 0.8.1 Terciari Si   

Lasauca/Serra Floreta 0.9.1 Terciari No   

Lasauca/Serra Floreta 0.10.1 Terciari No   

Lasauca/Serra Floreta 0.11.1 Terciari No   
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Sector Codi/Camí Tipus Asfaltat Correspondència 

Lasauca/Serra Floreta 2.2.1 Terciari No   

Lasauca/Serra Floreta 2.2.2 Terciari No   

Lasauca/Serra Floreta 2.2.3 Terciari No   

Cendrassos/Costa Brava 3.0.1 Terciari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.0.1 Terciari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.0.2 Terciari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.0.3 Terciari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.0.4 Terciari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.1.1 Terciari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.2.1 Terciari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.3.1 Terciari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.4.1 Terciari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.5.1 Terciari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.6.1 Terciari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.6.2 Terciari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.6.3 Terciari No   

Cendrassos/Costa Brava 4.7.1 Terciari No   

Eixample 5.0.1 Terciari No   

Eixample 6.0.1 Terciari No   

Eixample 6.1.1 Terciari No   

Eixample 7.0.1 Terciari No   

Eixample 7.0.2 Terciari No   

Eixample 7.0.3 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 8.0.1 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 8.0.2 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.0.1 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.0.2 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.0.3 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.0.4 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.0.5 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.0.6 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.0.7 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.1.1 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.1.2 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.1.3 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.1.4 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.1.5 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.1.6 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.1.7 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.2.1 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.2.2 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.4.1 Terciari No   
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Sector Codi/Camí Tipus Asfaltat Correspondència 

Av. Vilallonga/Vilatenim 9.4.2 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 10.1.1 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 11.0.1 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 11.0.2 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 12.0.1 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 13.0.1 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 13.1.1 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 13.1.2 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 14.0.1 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 14.0.2 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 14.0.3 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 14.0.4 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 14.0.5 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 14.0.6 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 14.0.7 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 14.1.1 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 15.0.1 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 15.0.2 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 15.0.3 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 15.0.4 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 15.1.1 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 15.2.1 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 15.2.2 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 15.2.3 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 15.2.4 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 15.2.5 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 15.2.6 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 15.2.7 Terciari No   

Av. Vilallonga/Vilatenim 16.0.1 Terciari No   

Ponent 17.0.1 Terciari No   

L'Olivar Gran 19.0.1 Terciari No   

L'Olivar Gran 19.0.2 Terciari No   

Lasauca/Serra Floreta 20.0.1 Terciari No   
Vegeu plànol a Document 7. Plànol 7.2.3 

 
Camins primaris: Són aquells camins que tenen una amplada mínima de 5 metres i que 
permeten el pas creuat de dos camions de tipus BRP. 
 
Camins secundaris: Són aquells camins i pistes forestals amb una amplada entre 3 i 5 m 
amb sobre-amples disposats cada 100 - 150 m que permeten el pas creuat de vehicles. 
 
Camins terciaris: Són aquells camins que no permeten el pas creuat de dos camions de 
tipus BRP i que tampoc no disposen de sobre -amples cada 100 - 150 m. No es consideren 
part de la xarxa bàsica de camins per a incendis forestals del pla INFOCAT perquè 
afegeixen complexitat operativa. 
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Jerarquia de camins: S'ha utilitzat una jerarquia senzilla de forma numèrica per descriure l'ordre 
dels camins i les relacions entre les seves categories. El primer camí primari a referenciar se l'hi 
ha donat el número 1.0.0, si d'aquest camí primari se'n deriva un de secundari en aquest últim se 
l'ha jerarquitzat com a 1.1.0 i en el cas que, per exemple, del camí secundari mencionat en 
sortissin dos de terciaris se'ls nomenaria 1.1.1 i 1.1.2. És possible que del camí primari mencionat 
no se'n derivin camins amb les característiques d'un camí secundari sinó que totes les seves 
ramificacions siguin camins terciaris, llavors, s'han jerarquitzat com a 1.0.1, 1.0.2 etc. També s'ha 
donat el cas de camins secundaris i terciaris que no deriven de cap altre camí, a aquests se'ls ha 
referenciat com a 0.1.0, 0.2.0 etc. en el cas del secundaris ( si aquests alhora connecten amb 
terciaris s'han nomenat 0.1.1, 0.2.1 etc.) i com a 0.0.1, 0.0.2 etc. en el cas dels terciaris. 

 
 
1.2.4.3  Estructures de comunicació de la xarxa viaria. 
 
Són estructures de la xarxa viària (ponts, viaductes, túnels) dins del terme municipal que 
amb el seu possible deteriorament en cas de moviment sísmic, o inutilització per 
qualsevol motiu, podria afectar la seguretat i la mobilitat de la població. 
 
 

Punt Característiques UTM X UTM Y ID 

Túnel AVE Entrada túnel AVE direcció França 494955 4679836 EDT-1 

Túnel C-26 PK 28.000 direcció Roses 499038 4679444 EDT-2 

Túnel N-260 PK 0.200 direcció Port Bou 498548 4680345 EDT-3 

Pont S/via tren Convencional N-II Pk 36 dir. França 498648 4680270 EDT-4 

Pont S/via tren Convencional Moli de l'anguila 498650 4680282 EDT-5 

Pont S/via tren Convencional camí a Vilabertran 498969 4680456 EDT-6 

Túnel Ronda sud 
Passa sota la via del tren 

convencional 
497477 4678500 EDT-7 

Pont sobre AP-7 PK 1 de la CIP-5106 direcció Llers 494997 4680120 EDT-8 

Túnel sota NII Al PK 754.600 camí vell de Vilatenim 499012 4679680 EDT-9 

Passera  C-26 Al PK 28.700 de vianants, creua la via 499249 4679447 EDT-10 

Pont sobre AVE Riera de Figueres 495219 4679358 EDT-11 
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Punt Característiques UTM X UTM Y ID 

Túnel sota NII PK 753.900 498939 4678878 EDT-12 

Túnel sota NII Al PK 757.800 direcció França 496750 4681634 EDT-13 

Pont NIIa Entrada Figueres, sobre Riu Manol 497450 4676194 EDT-14 

Pont via del tren Sobre el Riu Manol 497727 4676203 EDT-15 

Pont Camí Altem Sobre el Riu Manol 497829 4676754 EDT-16 

Pont GIV-6211 Sobre el Riu Manol 498486 4678646 EDT-17 

Passallís de Can Lel Sobre el Riu Manol 499631 4679137 EDT-18 

Pont Carrer Castelló Sobre el Riu Manol 500299 4679478 EDT-19 

Pont C260 Sobre el Riu Manol 500353 4679541 EDT-20 

Pont camí rural Sobre Riera Galligans 501501 4680835 EDT-21 

Pont camí rural Sobre Riera Galligans 499997 4680464 EDT-22 

Pont Via de Tren Sobre Riera Galligans 499161 4680561 EDT-23 

Pont N260 Sobre Riera Galligans, rodona Vilabertran  499064 4680608 EDT-24 

Pont Carrer Abat Rigau Sobre Riera Galligans 498965 4680605 EDT-25 

Pont del Camí Pàrquing 
C/ de l'Abat Hortolà 

Sobre Riera Galligans 498888 4680578 EDT-26 

Pont NII Sobre Riera Galligans 498366 4680469 EDT-27 

Pont N260 
Entrada ciutat, rodona Carrer Camí de 

Palol 
497851 4679979 EDT-28 

Pont C/ Mollet de 
Peralada 

Sobre Riera Galligans 497748 4679902 EDT-29 

Pont Carrer Ter Sobre Torrent de les Avalls 495776 4679069 EDT-30 
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Punt Característiques UTM X UTM Y ID 

Pont Carrer de les 
Pedreres 

Sobre Torrent de les Avalls 495662 4679076 EDT-31 

Pont Peatonal Torrent 
de les Avalls 

Sobre Torrent de les Avalls 495648 4679087 EDT-32 

Pont Carrer Ricard 
Girald 

Sobre via del tren 498019 4679937 EDT-33 

Pont Carrer Vilatenim Sobre Rec del Malpàs 498191 4679693 EDT-34 

 
                                                                                     Vegeu plànol a Document 7. Plànol 7.2.4 Hidrologia 

 
 
1.2.4.4 Estructures de comunicació de la xarxa viaria fora del terme municipal. 
 

Són estructures viàries (ponts, viaductes, túnels) molt properes al terme 
municipal de Figueres que amb el seu possible deteriorament en cas de moviment sísmic 
podria afectar la seguretat i la mobilitat de la població. 
 
 

Punt Característiques UTM X UTM Y ID 

Túnel AVE Sortida túnel AVE direcció Franca 494160 4682742 EFT-1 

Pont GIV-6211 Sobre el riu Manol direc. El Far d'E. 497789 4675876 EFT-2 

Túnel C-252 a 
La GIV-6024 PK 0100 sota la NII PK 

756.500 
497675 4680914 EFT-3 

Pont sobre AP-7 Riera de Figueres 498463 4676010 EFT-4 

Pont sobre la NII-a Passa sobre el riu Manol Km 1.900 497441 4676181 EFT-5 

Viaducte tren AVE Passa per sobre la NII-a Km 2.150 497271 4676003 EFT-6 

Túnel a la C-31 Passa per sobre la N-II Km 750.5 497789 4675876 EFT-7 

Túnel GIV-6211 Passa per sobre N-II Km 753 498818 4678375 EFT-8 
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Punt Característiques UTM X UTM Y ID 

Pont sobre N-II En el PK 759 direcció França 495542 4682278 EFT-9 

Pont sota AP-7 PK 0500 GIP-5107 direcció Llers 495100 4682374 EFT-10 

Túnel sota AVE PK 1.00 GIP-5107 direcció Llers 494160 4682742 EFT-11 

Pont sobre AP-7 PK 39.100 N-260 direcció Olot 494160 4682742 EFT-12 

Pont via tren AVE 
Direc. França PK 39 N-260 direcció 

Olot 
495558 4678291 EFT-13 

Viaducte AP-7 Passa per sobre la NII Pk  760 495190 4682764 EFT-14 

Pont C-31 PK 379.800 direcció l'Escala 498715 4675519 EFT-15 

Pont C-31 PK 378.500 direcció l'Escala 499760 4675099 EFT-16 

Pont sota la NII PK 749.500 direcció França 497415 4675274 EFT-17 

Pont sota la NII PK 750.000 direcció França 497865 4675449 EFT-18 

Pont entrada AP-7 Entrada 3 AP-7 NII PK 760 495077 4683140 EFT-19 

Pont sobre AP-7 PK 24.600 direcció França 495222 4679085 EFT-20 

Pont sobre AP-7 PK 28.200 encreuament GIP-5129 494792 4675545 EFT-21 

Pont sobre AP-7 PK 29 494942 4674845 EFT-22 

Pont sobre AP-7 PK 29.200 495007 4674555 EFT-23 

Túnel sota NII Al PK 750.900 498463 4676010 EFT-24 
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Punt Característiques UTM X UTM Y ID 

Túnel sota la NII Camí de Sant Jaume 498241 4680548 EFT-25 

Túnel sota la NII Camí de Sant Jaume 498021 4680683 EFT-26 

Túnel sota NII PK 753.000 498775 4678082 EFT-27 

Pont sobre AVE Al camp dels enginyers 495734 4677730 EFT-28 

Túnel sota NII PK 748.200 496311 4674776 EFT-29 

Túnel sota NII PK 748.000 496126 4674601 EFT-30 

Túnel sota AVE Can Joan Soler 495666 4674331 EFT-31 

Túnel sota AVE Santa Llogaia 495666 4674331 EFT-32 

Túnel sota AVE Camí de sant Jaume 495854 4675732 EFT-33 

Pont AVE Sobre el riu Manol 495874 4676136 EFT-34 

Túnel sota AVE Camí del Mas Nou 495854 4676828 EFT-35 

Pont C-26 PK 269.100 495700 4674511 EFT-36 

Pont AVE Creuament amb la AP-7 495775 4674871 EFT-37 

 
 
                                                                                     Vegeu plànol a Document 7. Plànol 7.2.4 Hidrologia 
 

 
1.2.4.5  Xarxa ferroviària 
 
Especialment significativa a Figueres és el fet que en el seu terme es troba afectat per la 
línia convencional de Renfe i el tren d’alta velocitat amb destinació a França. 
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Xarxa Ferroviària 
 

LÍNIA DADES CARACTERÍSTIQUES 

Renfe BCN-
França 
Convencional 

Dependència: ADIF 
Estació de passatgers 
Plaça Estació 1 

- Punts quilomètric dins el terme del 243,398  al 
250,842 

- Via doble en el terme municipal. 
- Pont ferroviari sobre la Ronda Sud. 
- En el pk 247 hi ha un pas a nivell amb barreres 
(Av. Villalonga) 
- En el pk 247.600 hi ha un pas a nivell amb 
barreres (Camí de Vilatenim- C Port de la Selva) 

BCN-França 
(TGV) 

Dependència: ADIF 
Estació de passatgers Vilafant 

A tocar del terme municipal 

 
            Vegeu plànol a Document 7. Plànol 7.2.3. Xarxa Viaria i ferroviària 
 
 

1.2.5. SERVEIS BÀSICS 
 
1.2.5.1 Xarxa de gas 

 

LÍNIA DE GASIFICACIÓ COMPANYIA 

Xarxa Urbana Canalitzada en el subsòl Hidrocantàbrico-Gas Figueres (972.500.723) 

 

                       Vegeu plànol a Document 7. Plànol 7.3.3. Xarxa gas natural 
 
 

1.2.5.2  Xarxa elèctrica 
 

XARXA ELÈCTRICA/ 
TRANSFORMADORS 

COMPANYIA Afecta massa forestal?  

Estació Transformadora FECSA-ENDESA (972.031.600) No 

 
 

Tipus Observacions 

Línia elèctrica ALTA  132 – 110 kV 

Línia elèctrica MITJA 25 25 KV 

Subestació transformadora  Alta - mitja 

 
         Vegeu plànol a Document 7. Plànol 7.3.2. Xarxa Elèctrica 
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1.2.5.3  Xarxa d’aigua potable 
 

XARXA D’AIGUA POTABLE  
DADES DE 
CONTACTE 

UBICACIÓ 

FISERSA, empresa municipal d’aigües i clavegueram 972.510.412 Arriba a tot el nucli 

 
           Vegeu plànol a Document 7. Plànol 7.3.1. Xarxa Potable i hidrants 

 
 

1.2.5.4 Xarxa de Comunicacions    
 

COMPANYIA  DADES DE CONTACTE 

Telefònica C/ Pere III.       972.50.10.98 

 
        Vegeu plànol a Document 7. Plànol 7.3.4. Xarxa Telefònica 

 

1.2.5.5   Xarxa de Sanejament 
 

XARXA D’AIGUA POTABLE  
DADES DE 
CONTACTE 

UBICACIÓ 

FISERSA, empresa municipal d’aigües i clavegueram 972.510.412 Arriba a tot el nucli 

 
    Vegeu plànol a Document 7. Plànol 7.3.5. Xarxa Sanejament 

 

ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS (EDAR)  DADES DE CONTACTE 

FISERSA, empresa municipal d’aigües i clavegueram 972.510.412 

 
     Vegeu plànol a Document 7. Plànol 7.3.5. Xarxa Sanejament 

 

 
L'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Figueres es troba a tocar del 

barri de la Marca de l’Ham i aboca les aigües ja tractades al rec del Mal Pas, el qual 
desemboca a la Riera de Figueres que va cap a la Muga. 

 
La gestió tècnica de la xarxa de clavegueram correspon a l’empresa, societat 

municipal, FISERSA. S.A (Figueres de Serveis S.A). 
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1.2.6. CLIMATOLOGIA 
 
1.2.6.1  Temperatura 
 

La temperatura mitjana anual del municipi de Figueres és de 32˚C pel que fa a la 
màxima i 2˚C pel que fa a la mínima. Els mesos més càlids solen ser Juliol i Agost, mentre 
que els més freds són Gener i Febrer.  

 
 

Temperatura mitjana anual a Figueres 

 

Paràmetre Climàtic Valor / possibilitat Època de l’any 

Temperatures màximes i mínimes mitjanes 
Garbí 

Màx. 32º. Min. 12º Estiu 

Màx. 16º. Min. 2º Hivern 

 
 
1.2.6.2  Precipitacions 
 

L’estudi del comportament de les precipitacions en un zona i en un període de 
temps determinat es realitza mitjançant el registre de les dades en un període de temps 
el suficientment llarg. Segons la Organització Meteorològica Mundial aquest període ha 
de ser de 30 anys. 
 
 

                   Valors normals mitjos de precipitacions a Figueres. 
 

Paràmetre Climàtic Valor / possibilitat Època de l’any 

Pluges intenses 
650 Litres/ any 

85/100 litres / dia 
Maig (14 dies /31) 

octubre i novembre. 

 

 
 
1.2.6.3  Vents  
 

El vent característic de Figueres és la tramuntana, un vent sec i fred provinent del 
nord que bufa indistintament a totes les estacions de l’any, però que a l'hivern pot 
arribar a condicionar la vida quotidiana: efecte de reforç de la sensació tèrmica de fred 
pel vent fort. (Durant l'onada de fred del febrer de 2012 es va arribar a registres 
percebuts de -22 º).  
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Dades vents dominants a Figueres. 

 

Nom del vent Direcció 
Força / 

Velocitat 
Època de l’any 

Moment del 
dia 

Tramuntana Nord 90/120 
Abril, maig, octubre i novembre, 
esporàdicament la resta de l’any 

Indistint 

Garbí SW 40/50 
Estiu. Associat amb tempestes. A la 
fi de la tempesta gira tramuntana 

Tarda 

Llevant E 50/60 Associat amb pluges (llevantada) Diürn 

Migjorn S 60/70 Estiu. Vent càlid 
Diürn, a partir 

de les 11 

Gregal NE 90/120 
Hivern. Pot dur nevades o aigua 

neu 
Indistint 

Xaloc SE 30/40 Més freqüent a l’estiu 
A partir del mig 

dia 

 
Font: Estació INM 

 
1.2.6.4  Nevades  
 

Figueres és un municipi amb poca afectació per les nevades. No tots els anys 
arriba aquest fenomen meteorològic al territori. L’any 2010, el dia 8 de Març, hi va haver 
“la gran nevada de Catalunya del 2010” que va afectar les províncies de Girona i 
Barcelona provocant greus problemes al transport i als subministres bàsics. 
 

Probabilitat nevades / glaçades a Figueres 

 
 
1.2.6.5 Estacions meteorològiques dins del municipi 
 

Estacions meteorològiques de Figueres. 

 

 LOCALITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES ENLLAÇ WEB 

ESTACIÓ 1 C/ Dama d’Aragó, 9 
Manual (Instituto 

Meteorologico España) 
http://www.aemet.es/ 

ESTACIÓ 2 
Ronda del Rector 

Arolas, 4 
Est. amb segell Meteoclimatic 

de qualitat destacada 
http://meteofigueres.info/ 

972 67 84 96 

 
               Vegeu plànol a Doc.7. Planells 7.2.2. Elements vulnerables 

Paràmetre Climàtic Valor / possibilitat Època de l’any 

Nevades casi mai <10 cm 1985/1992/2010 Hivern 

Glaçades 20 dies/any Hivern 

http://meteofigueres.info/
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1.2.6.6 Estacions meteorològiques més properes fora del municipi (Alt Empordà) 
 

Estacions meteorològiques  a prop de Figueres. 

 

LOCALITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES 

Estació Aut. de Navata  
Mesura: La velocitat i direcció del vent, temperatura, humitat i 
precipitació. Consultable a temps real a: http://www.meteo.cat 

Estació Aut. Pantà de 
Darnius - Boadella 

Mesura: La velocitat i direcció del vent, temperatura, humitat i  
precipitació. Consultable a temps real a: http://www.meteo.cat 

Estació Aut. de Cabanes 
Mesura: La velocitat i direcció del vent, temperatura, humitat i  
precipitació. Consultable a temps real a: http://www.meteo.cat 

 
 
1.2.7. Orografia i hidrologia 
 
1.2.7.1 Altitud 

Altituds a Figueres 

 

ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES 134.1 metres 

ALTITUD MÍNIMA AMB POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES 15 metres 

ALTITUD DEL NUCLI URBÀ 39 metres 

 

 
1.2.7.2  Hidrologia 
 

Rius, rieres i infraestructures de rec de Figueres 

  
                                                          Font: Ajuntament de Figueres.       

                 Vegeu plànol a Document 7. Plànol 7.2.4. Hidrologia       

Tipus de Curs Nom Recorregut 

RIUS El Manol Sud 

RIERES 
Riera de Figueres 
(Galligans) 

Canalitzada en el seu pas pel municipi i coberta 
dins el casc urbà 

CÒRREC de Mas Llopart 
 

RECS 

Rec del Mal Pas 
Rec de l’aigüeta 
Rec del Castell 
Rec Susanna 
Rec Sessina 
Rec del cementiri 
Rec del Mas Tutau 

- Descobert a tocar recinte firal, paral·lel al 
Manol 
- Nord est, travessa la carretera de Vilabertran 

http://www.meteo.cat/
http://www.meteo.cat/
http://www.meteo.cat/
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1.2.7.2 Vegetació  
 

La vegetació està vinculada al clima imperant a la zona de la plana de l’Empordà 
on s’ho ubica, clima temperat i humit, que afavoreix la presència natural d’una vegetació 
típicament mediterrània, en la que es detecta molta zona de cultiu (60.30%) i altra de 
vegetació artificial (29.29%) complementat pel bosc de ribera (6.23 %). 
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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/ssa, 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. 
 
 
1.3.1.1  Alcalde/ssa  
 

L’Alcalde/ssa 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/la tinent/a d’Alcalde/ssa (o a 
altres regidors/es, si en manquen). 
 

L’Alcalde/ssa és el responsable màxim de l’elaboració, la implantació i l’execució 
del Pla de protecció civil municipal. Li corresponen les següents funcions: 
 

- Analitzar i valorar la situació.  
 
- Informar-ne al director del Pla Especial de la Generalitat per mitjà del CECAT (Tel. 93 

551 72 85) i coordinar-se amb el director del Pla Especial de la Generalitat. 
 

- Declarar la pre-alerta, l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal. 
Informar-ne al director del Pla Especial de la Generalitat per mitjà del CECAT. 

 
- Convocar el Comitè Municipal d’Emergències. 
 
- Constituir i exercir la direcció del CECOPAL.  

 
- Informar i coordinar-se amb el director del Pla Especial de la Generalitat. 

 
- Analitzar i valorar la situació.  

 
- Si fos el cas, donar l’ordre de preparar i prendre totes les mesures preventives 

necessàries, previstes a nivell municipal, per minimitzar els danys previsibles. 
 

- Donar l’ordre de divulgar els consells d’autoprotecció davant del risc. 
 



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Figueres       

 

 37 

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

 
- Decidir en tot moment, amb el Comitè Municipal d’Emergències, les actuacions més 

adients per fer front a l’emergència dins del seu marge de responsabilitat i aplicar les 
mesures de protecció a la població (avisos, acollida i suport) als béns i al medi 
ambient.  

 
- Assegurar l’execució de la part de les funcions que el municipi assumeixi i vetllar per 

la correcta execució d’aquestes funcions. 
 

- Ordenar la incorporació als grups d’actuació del Pla Especial de la Generalitat dels 
mitjans i recursos municipals disponibles per garantir la protecció i la seguretat de la 
població. 

 
- Decretar, si s’escau, mobilitzacions i expropiació temporal. 

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

 
- D’altres, en funció del risc. 

 
 
1.3.1.2  Comissió municipal de protecció civil. 
 
 La Comissió Municipal de Protecció Civil és aquell òrgan que en el municipi vetlla 
per la prevenció i la seguretat del municipi. 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. 
 
 La Comissió si es considera oportú pot tenir el seu propi reglament, no obstant es 
consideren com a criteris generals de funcionament, sense perjudici a més a més d’allò 
que estableixi  la normativa vigent en cada moment, els següents: 
 
- La Comissió Municipal de Protecció Civil, la presideix l’Alcalde/ssa i en poden ser 
membres aquells organismes i les persones que puguin tenir un paper durant 
l’emergència: coordinador municipal de Protecció Civil, Bombers, Policia Municipal, 
Mossos d’Esquadra, responsables sanitaris municipals, organismes i entitats d'interès en 
una emergència. 
 
- Es reuneix de manera periòdica (com a mínim, dues vegades l’any) 
 
Les funcions de la Comissió són: 
 

1. Informar els diferents documents del Pla de protecció civil municipal. 
2. Supervisar la implantació, l’actualització i la revisió dels diferents documents del 

Pla. 
3. Analitzar i avaluar, després d’un greu risc o sinistre, les actuacions realitzades per 

veure’n l’eficàcia i detectar-ne i corregir-ne les possibles errades. 
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4. Promoure, agilitzar i vetllar totes aquelles qüestions relacionades amb protecció 
civil que cregui convenient; en particular: 

 
- Intercanvi d’informació entre serveis i administracions 
- El compliment dels acords 
- La realització dels estudis de risc que siguin necessaris 
- La realització dels projectes de prevenció que siguin necessaris 
- La previsió del risc en la planificació de l’ús del sòl 
- La mobilitat i intercanvi de mitjans 
- La intervenció en les línies mestres de la rehabilitació. 
- Les campanyes de formació i informació ciutadana, així com d’aquells 

organismes i entitats que consideri necessaris. 
 
La Comissió de Protecció Civil Municipal està formada per: 
 

- Responsable municipal en matèria de protecció civil, que és l’Alcalde/ssa. 
- Regidor responsable de la protecció civil municipal. 
- Coordinador municipal de Protecció Civil. 
- Vocals. 
- Responsables tècnics municipals que puguin estar implicats en una situació 

 d’emergència. 
- Responsables dels grups d’actuació (Intervenció, Sanitat, Ordre i Logístic) tant 

propis com aliens. 
- Entitats i/o empreses implicades o que siguin de interès en una emergència. 
- Altres responsables que es considerin oportuns. 

 
 Recordar que les poblacions majors de 50.000 habitants, per llei (Llei 4/1997, de 
20 de maig, de protecció civil de Catalunya), estan obligats a constituir la Comissió 
Municipal de Protecció Civil. 
 
 
1.3.1.3  Comitè municipal de d’emergències 
 
L’estructura municipal per fer front a les emergències és el Comitè d’Emergències, 
format per: 
 

- El Responsable Municipal de l’emergència o pel director del Pla local, que és 
l’Alcalde/ssa. 

- El Consell Assessor, que assisteix el director en les seves funcions. 
- El Gabinet d’informació, que és l’òrgan mitjançant el qual el responsable de 

l’emergència es comunica amb els ciutadans pels mitjans de comunicació social i 
d’altres. 
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1.3.1.4  Consell assessor 
 
El Consell assessor té per funcions: 
 

- Assessorar el director del pla, l’Alcalde/ssa. 
- Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les 

instruccions de l’Alcalde/ssa 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, que coordina el Grup Local 
d’Ordre i Avisos a la Població. 

- El / La cap del Grup Local Sanitari, que coordina el Grup Local Sanitari. 
- El / La cap del Grup Local Logístic i d’Acollida, que coordina el Grup Local Logístic i 

d’Acollida. 
- El / La cap del Grup Local d’Intervenció, que coordina el Grup Local d’Intervenció. 
- 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. 
 
 El director del Pla pot decidir la inclusió de més membres, i en particular de 
persones privades i representants d’òrgans de l’Administració pròpia o d’altres 
administracions l’especialitat de les quals sigui oportuna. 
 
 
1.3.1.5  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 per 
l’emergència. 

 
 El responsable del Gabinet d’Informació Municipal serà habitualment el regidor/a de 
Comunicació i Premsa. 
 
 
1.3.1.6   Coordinador municipal de l’emergència 
 

És la figura que fa de vincle entre l’Alcalde/ssa i els diferents grups d’emergència, 
essent el màxim responsable del Consell Assessor.  
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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/ssa en cas que fos 
necessari, amb una disponibilitat de 24 hores al dia. 
 
En general, el coordinador municipal de l’emergència té encomanat: 
 

- Coordinar l’emergència i comunicar amb tots els grups d’emergència municipal. 
- Rebre comunicacions del CRA. 
- Assessorar l’Alcalde/ssa directament i com a membre del Consell Assessor. 
- Controlar la situació i evolució de l’emergència i supervisar les accions dels diferents 

grups d’emergència. 
- Analitzar i valorar la situació, aportar al Consell Assessor tota la informació i trametre 

les instruccions de l'Alcalde/ssa als seus col·laboradors. 
 
 El coordinador és també el responsable material de la redacció, la implantació, la 
revisió i el manteniment del Pla de protecció civil municipal. 
 
 
1.3.1.7   Representant municipal de plans d’àmbit superior (CECAT) 
 

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. 
 
 Es tracta d’una persona amb prou nivell i coneixement de la vila com per fer d’enllaç 
entre el Consell Assessor del pla supramunicipal i l’estructura de Figueres. Aquesta figura 
es cobrirà amb un regidor/a sense implicació directa en la resolució de l’emergència, i 
que es dirigirà al CECAT en cas d’activació del pla especial corresponent o del PROCICAT. 
 
 
1.3.1.8   Coordinadora tècnica dels grups locals d’actuació 
 

L’Alcalde/ssa podrà convocar reunions específiques per tal de coordinar les 
actuacions dels grups locals en el CECOPAL. Aquesta coordinadora tècnica la 
composaran: 

 
- L’Alcalde/ssa. 
- La regidora de l’àrea relacionada amb seguretat i protecció civil. 
- El coordinador municipal de l’emergència. 
- Els caps dels grups locals d’actuació. 
- Els tècnics/tècniques o/i regidors/ores que indiqui l’Alcalde/ssa. 
- Si s’escau, un/a representant de l’AAVV de Protecció Civil de Figueres. 

 
Les seves funcions són: 
 

- Executar les instruccions o acords del comitè municipal de l’emergència, mentre 
aquest no estigui reunit. 
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- Establir les accions concretes i immediates de coordinació i de col·laboració tècnica 
necessària entre els grups locals, per tal que cada grup pugui portar a terme les seves 
funcions. 

- Aquesta coordinadora pot actuar independentment del nombre dels seus membres. 
- Aportar al comitè municipal de l’emergència la informació sobre les actuacions 

realitzades pels grups locals i de la situació actual de l’emergència, des de la darrera 
vegada que s’ha reunit el comitè. 

- Si s’escau, sotmetre’s a les accions de coordinació amb els grups actuants del pla de 
protecció civil activat per la Generalitat de Catalunya, a través del CCA (centre de 
comandament avançat), si n’hi ha. 

 
             Vegeu l’organització municipal en el Document 6.1. 

 

 
1.3.1.9   Funcions i responsabilitats del municipi 
 
Les funcions i responsabilitats municipals dependran del tipus de pla que s’activi: 
 
A)  L’emergència sense activació d'un pla de protecció civil de la Generalitat. 
 
Si és produeix una situació d'emergència en el municipi, sense que s’hagi produït 
l’activació d’un pla especial o del PROCICAT (pla territorial de protecció civil) de la 
Generalitat de Catalunya, l’Alcalde/ssa, com a responsable de la direcció del Pla 
municipal de protecció civil, tindrà les següents funcions: 
 
- Declarar l'activació del pla de protecció civil d'àmbit municipal davant qualsevol 

situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho requereixi i, 
subsidiàriament, l'activació dels plans d'autoprotecció, declarar-ne la desactivació si 
l'evolució de la situació ho permet, i comunicar al conseller/a del Departament de la 
Generalitat competent en matèria de protecció civil, l'activació i la desactivació 
d’aquests plans, mitjançant el CECAT. Pot delegar aquesta funció en un regidor/a. 

- Convocar el Comitè municipal de l’emergència. 
 
- Constituir i exercir la direcció del Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL). 
 
- Mobilitzar els grups d'actuació que constin el pla, i que siguin necessaris per 

l'emergència concreta. 
 
- Exercir la superior direcció i el comandament, la coordinació i la inspecció de tots els 

serveis i recursos afectes al Pla de protecció civil municipal activat i de les actuacions 
que es realitzin. 

 
- Seguir, analitzar i valorar la situació i prendre totes les decisions per anul·lar o pal·liar 

l’emergència i els seus efectes. 
 
- Aplicar les mesures necessàries de protecció a les persones, als béns i al medi ambient 

(evacuació o allunyament, confinament, acolliment, restricció d'accessos, limitació o 
condició de l'ús de serveis públics i privats i del consum de béns, etc.) 
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- A través dels mitjans de comunicació social de titularitat pública i privada, o/i per 
qualsevol altre mitjà possible, facilitar a la població la informació, els avisos i les 
instruccions sobre la situació d'emergència declarada. 

 
- Requerir a les entitats privades i als particulars que correspongui, la col·laboració 

necessària i la prestació de serveis per a complir les obligacions establertes per la 
normativa de protecció civil. 

 
- Ordenar la requisa, la intervenció i l'ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris 

per afrontar l'emergència, així com l'ocupació de locals, d'indústries i de tota classe 
d'establiments. 

 
- Les funcions específiques per a cada risc concret. 
 
- Instar al Conseller/a del Departament de la Generalitat competent en matèria de 

protecció civil, a activar el pla de protecció civil corresponent de Generalitat de 
Catalunya, que és d'àmbit superior, si l'evolució dels fets ho aconsella, o si l'emergència 
no es pot combatre de manera eficaç amb l'aplicació exclusiva del pla municipal que 
s’hagi activat. 

 
 
B) L’emergència amb activació d'un pla de protecció civil de la Generalitat. 
 

No només es pot activar el pla territorial o especial de protecció civil de la Generalitat 
de Catalunya a instàncies d'un Alcalde/ssa, sinó per iniciativa pròpia del titular del 
Departament de la Generalitat competent en matèria de protecció civil si observa que el 
pla de protecció civil activat de rang inferior no combat amb eficàcia l'emergència o 
l'evolució dels fets ho aconsella. També aquesta mateixa conselleria de la Generalitat pot 
declarar d'interès de Catalunya si l'emergència, per les dimensions efectives o previsibles, 
requereix una direcció d'àmbit de Catalunya de les administracions implicades. 
 

Si s'activa un pla de protecció civil de la Generalitat, que afecti al municipi, ja sigui un 
pla especial o territorial, comportarà la integració del pla municipal de protecció civil al 
de la Generalitat, i la transferència del comandament a la conselleria competent en 
matèria de protecció civil de la Generalitat, el qual, no obstant això, podrà delegar 
funcions directives a l'Alcalde/ssa, o en el titular de la delegació territorial del Govern a 
Figueres. 
 
  El conseller/a del Departament de la Generalitat competent en matèria de protecció 
civil serà la primera autoritat en protecció civil, sens perjudici de les funcions que 
corresponguin al president de la Generalitat en el cas de delegació en emergències 
declarades «de interés nacional», segons la legislació de l'Estat. 
 
  El conseller/a del Departament de la Generalitat competent en matèria de protecció 
civil exercirà la direcció i el comandament superiors i la coordinació i la inspecció de tots 
els serveis, els mitjans i els recursos afectes al pla activat i de les actuacions que es facin. 
Exercirà la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i 
inspeccionarà, si escau, les seus territorials i les associades. 
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 L'Alcalde/ssa passarà a ser el responsable municipal de l'emergència i tota la seva 
actuació durant l'emergència s'haurà d'ajustar al disposat en els plans superiors de 
protecció civil i en els propis plans de protecció civil municipals, així com a la superior 
direcció de la Generalitat de Catalunya. En especial, haurà de: 
 
- Informar i coordinar-se amb el director/a del pla de protecció civil activat de la   

Generalitat. 
 
- Decidir en tot moment, amb el comitè municipal de l’emergència, les actuacions més 

adients per fer front a l’emergència dins del seu marge de responsabilitat i aplicar les 
mesures de protecció a la població (avisos), als béns i al medi ambient. 

 
- Assegurar l’execució de la part de les funcions que el municipi assumeixi i vetllar per la 

correcta execució d’aquestes funcions. 
 
- Ordenar la incorporació als grups d’actuació del pla de protecció civil activat de la 

Generalitat, els mitjans i recursos municipals disponibles per garantir la protecció i la 
seguretat de la població. 

 
 Si bé tota l'actuació municipal durant l'emergència haurà d'estar coordinada pel 
CECAT, i podrà abastar diferents tipus d'accions segons el desenvolupament de la situació 
o els efectes ocasionats, el municipi té un paper especial i de primer ordre en: 
 
- Donar suport general als grups d'actuants. 
- Informar, avisar i donar instruccions a la població sobre l'emergència. 
- Organitzar i executar les mesures de protecció a la població i al medi ambient 

(evacuació o allunyament, confinament, limitació o condició de l'ús de serveis públics i 
privats i del consum de béns, etc.) 

- Donar suport i acollida a la població afectada. 
- Efectuar el control o restricció d'accessos a les zones d'afectació, i facilitar l'actuació, 
   especialment, dels grups d'intervenció i sanitari. 
 
C)   Funcions bàsiques dels grups locals d’actuació durant les emergències. 
 
Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població 
 
Les seves funcions 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. 
- 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. 
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Grup Local d’Intervenció 
 
Les seves funcions són: 

- Assessorament tècnic als diferents cossos d’emergència sobre l’actuació front 
d’aquesta. 

- Donar recolzament a les tasques necessàries per prevenir i controlar l’emergència. 
- 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 
 
Les seves funcions són: 

- 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, proveïr d’aliments, control i serveis socials a les persones 

afectades. 
- Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin i  rebre el 

voluntariat. 
 
Grup Local de neteja de la via pública 
 
 En determinades emergències es pot activar aquest grup local (nevades, 
inundacions, ventades...). En aquest grup està vinculada l’empresa municipal de recollida 
de residus i neteja Ecoserveis. Poden col·laborar-hi les brigades municipals. 
 

- Neteja de carrers, places i altres zones públiques i retirada de la via pública dels 
materials o objectes dipositats pels ciutadans que resultin malmesos per la situació 
d’emergència. 

- Vetllar per la recollida selectiva d'aliments deteriorats, de residus, d'altres 
productes que puguin resultar perillosos per a la salut a l’haver resultat malmesos 
per l'emergència, i dels animals morts. 

- Retirada de la neu acumulada a les vies públiques. Dispersió de fundents. 
 
Aquest grup té la fitxa número 7 del Document 5. 
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 Els riscos que afecten al municipi de Figueres i la seva planificació de resposta en el 
Doc 2 
 

Organigrama: L’organigrama municipal de Figueres en emergències segueix el següent 
patró: 

 
Figura 1.5 Organigrama  

 

 
 
 
 
 

 
En determinades emergències es pot activar aquest grup local de neteja 
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1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ 
 
1.3.2.1 Centre Receptor d’Alarmes (CRA) 
 

Es la instal·lació municipal des de la qual es presta el servei de recepció d'alarmes 
de riscs o d'emergències, amb funcionament permanent durant les vint-i-quatre hores de 
tots els dies de l'any. El Centre de Coordinació Operativa de la Guàrdia Urbana de 
Figueres (CECOP) de caràcter permanent, fa les funcions de CRA del municipi. 
 

 
Dades Centre Receptor d’Alarmes (CRA) 

 

Lloc Prefectura Guàrdia Urbana 

Adreça Av. Salvador Dalí 107 

Telèfon 972.51.01.11/ 972.51.63.73/092 

Fax 972.67.17.36 

Correu electrònic  

Twitter @GU_Figueres 

Altres comunicacions Radio xarxa rescat 

Ubicació UTM X: 496524    Y: 4679130 

           Vegeu fitxes número 1 del Document 5. 

 

Les seves funcions són: 
 
 Pot rebre avisos i demandes de ciutadans/anes sobre emergències ordinàries 

(accidents, seguretat ciutadana, conflictes...) i també extraordinàries (accident greu 
col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública). 

 
 Avalua la informació rebuda i dóna una resposta segons els protocols establerts. 
 
 Si s'escau, notifica la informació, l'alarma o l'emergència al telèfon 112. 
 
 Rep del 112 la informació, l'alarma o la petició d'intervenció municipal en 

determinades situacions d'emergència (ordinària o extraordinària) esdevingudes en 
el municipi. 

 
 Rep del CECAT informacions i avisos sobre riscos, previsions de situacions 

meteorològiques de risc i les comunicacions formals d'activacions o desactivacions 
dels plans de protecció civil de la Generalitat que afecten al municipi. 

 
 Seguint el protocol establert, comunica a l'Alcaldia les situacions d'emergència i els 

comunicats rebuts del CECAT. 
 

 Si l'Alcaldia així ho decideix, el CRA efectua els avisos corresponents als membres del 
comitè municipal de l'emergència, i per a la constitució del CECOPAL. 

 
 Si es constitueix formalment el CECOPAL, en serà un col·laborador primer, necessari i 

imprescindible. 
 
 Si rep l'ordre, és l'executor material d'efectuar els avisos corresponents, inclòs al 

CECAT, de l'activació i desactivació del Pla de protecció civil municipal. 

mailto:relacionscomunitat@figueres.org
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1.3.2.2 Centre de coordinació operativa local (CECOPAL) 
 

 
Dades del Cecopal 

 

Lloc Prefectura Guàrdia Urbana 

Adreça Av. Salvador Dalí 107 

Telèfon 972.51.01.11/ 972.51.63.73/092 

Fax 972.67.17.36 

Correu electrònic  

Twitter @GU_Figueres 

Altres comunicacions Radio xarxa rescat 

Ubicació UTM X: 496524    Y: 4679130 

 
 
Les funcions del CECOPAL són: 
 

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

 
 Mantenir contacte directe i continu amb el Centre de Coordinació Operativa de 

Catalunya (CECAT, Tel. 93 551 72 85 / 977 29 76 00) Fax. 93.551.72.86. 
 
 Notificar als grups operatius i al CECAT l'activació i la desactivació del Pla de protecció 

civil municipal. 
 
 Facilitar, si s'escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, 

segons les circumstàncies del risc i l’evolució de la situació de l'emergència. 
 
 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, serveis i cossos de seguretat i als serveis 

especialitzats aliens que intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla que 
s’hagi activat. 

 
El Centre de coordinació operativa local (CECOPAL) el formen els següents càrrecs 
d’emergència: 
 

mailto:relacionscomunitat@figueres.org
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Càrrecs i responsabilitats del CECOPAL 

 

CECOPAL 

Càrrec d’emergència Responsabilitat 

Alcalde/ssa Dirigir l’emergència. 

Coordinador municipal de 
l’emergència 

Coordinar els grups d’emergència 

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

Coordinar el Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població 
(Guàrdia Urbana) per restringir el pas de persones a la 
situació d’emergència i efectuar evacuació i/o confinament 
de la població. 

Cap del Grup Local 
d’Intervenció 

No n’hi ha. 

Cap del Grup Local Sanitari No n’hi ha. 

Cap del Grup Local logístic i 
d’acollida 

Coordinar el Grup Local logístic i d’acollida (Voluntaris i 
Serveis socials) per tal de donar acollida a la població. 

Representant municipal al 
PROCICAT 

Proporcionar a Protecció Civil la informació i coordinació 
necessària. 

Gabinet d’informació 
Informar a la població del succés, amb un missatge clar i 
tranquil·litzador. 

 
 
1.3.2.3 Centre de comandament avançat (CCA) 
 

La seva ubicació la determina el cap del grup d'intervenció del pla de la Generalitat 
activat. Segons la naturalesa, característiques i/o efectes de l'emergència es poden 
constituir més d'un CCA sobre el territori. 
 

En els casos en que s’escaigui, el CCA s’haurà d’ubicar físicament a prop del lloc de 
l’emergència en una zona segura que permeti la presència de responsables dels diferents 
grups d’actuació. En els casos en què l’emergència no faci necessària la ubicació del CCA 
in situ, s’entendrà que aquest funciona sense ubicació física pròpia, en base a les eines de 
comunicació existents (telefonia i/o emissores de ràdio). 
 
Les seves funcions són: 
 

 Exercir la coordinació in situ en el mateix escenari dels treballs dels diferents grups 
d'actuació per fer front a l'emergència. 

 
 El CCA haurà d'assegurar mantenir contacte preferent amb el Centre de Coordinació 

Operativa (CECOPAL o CECAT) del pla activat. 
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 Els diferents responsables dels grups operatius i serveis actuants en el CCA 
mantindran permanentment contacte amb els seus respectius centres de 
comandament (Sala de control de la Regió d’Emergències de Figueres; el CRA els 
grups municipals; la sala de Mossos d'Esquadra; SEM...). 

 
 
1.3.2.4  Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) 
 

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) és el centre superior de 
coordinació i informació de l'estructura de protecció civil de Catalunya. Vetlla per la bona 
gestió de les emergències a través de la coordinació dels diferents cossos operatius, 
organismes i institucions involucrades en la resolució de situacions en què calgui 
l’activació d’un pla d’emergències. 
 

El CECAT disposa de les eines per fer front a les situacions de risc potencial 
(predicció de nevades, pluges, ventades...) i a les situacions de risc real (inundacions, 
accident químic, ferroviari, aeronàutic...). 
 

La coordinació que duu a terme el CECAT es fonamenta en la gestió de la 
informació, en la seva anàlisi en temps real i en la presa de decisions estratègiques de 
manera inicial, és a dir, amb tanta antelació com es pugui a la materialització de 
l’emergència i els seus efectes sobre la població. 
 

La funció de coordinació també suposa la gestió de l’aplicació de les mesures 
d’autoprotecció de la població que pugui quedar afectada per un risc potencial o concret 
i que impliqui l’activació d’un pla d’emergència. Per tant, és també funció principal del 
CECAT la difusió dels avisos i de les mesures d’autoprotecció que ha d’aplicar la 
ciutadania en cada emergència. 
 

El CECAT es va crear mitjançant el Decret 246/1992, de 26 d’octubre, ubicat a 
Barcelona, estableix el seu funcionament permanent durant les 24 hores del dia tot els 
dies de l'any. En cas d’activació d’un pla de Protecció civil de la Generalitat, és on s’ubica 
el Director/a del pla, el consell assessor i el gabinet d’informació. 
 

Els diferents centres operatius dels organismes que formen els grups d'actuació, 
CECOPAL i CCA, estan en contacte amb el CECAT i es consideren integrats en ell durant 
l'activació del pla de la Generalitat que pertoqui. 
 
D'acord amb les seves funcions, el CECAT serà: 
 

 Centre de recepció d'alarmes: rebrà les alarmes que puguin indicar situacions 
d’emergència. En aquest sentit, en general, es consideren escenaris amb obligació de 
notificar al CECAT: 

 
o Situacions d’emergència que puguin provocar alarma social. 
o Situacions d’emergència que puguin provocar l’activació de plans de protecció 

civil de la Generalitat o municipals. 
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o Situacions d’emergència que en instal·lacions afectades per la normativa vigent 
en matèria d’autoprotecció. 

o Aquells casos en què es constitueixi un CCA multi-operatiu 
 
En els casos anteriors, els organismes i centres implicats han de facilitar al CECAT la 
informació necessària per poder fer el seguiment de l’evolució de la situació. 
 

 Centre d’activació del pla corresponent, seguint els mecanismes habituals i d’acord 
amb el consentiment de la Direcció del Pla. Això implica que des del CECAT es 
posaran en funcionament els avisos necessaris per mobilitzar a tots els implicats en el 
Pla, tant de la Generalitat com d’altres administracions i privats. 

 Centre de coordinació de l'emergència. 

 Centre de suport tècnic del Director del Pla, pel que fa a: 
o Informació: bases de dades, cartografia, mitjans i recursos, informació pròpia del 

pla. 
o Assessorament i mobilització de recursos: a través del Consell Assessor. 

 Centre de coordinació dels CECOPAL i de suport logístic supramunicipal. 
 

El CECAT resta obligat a comunicar de forma immediata als municipis i comarques 
afectades, qualsevol comunicació formal de la Generalitat o d'altres autoritats relativa a 
Alerta, Emergència i Activació del pla, així com la declaració de finalització d'aquelles, i 
tota altra circumstància de risc o calamitat de què sigui directament o indirectament 
informat i que pugui afectar a aquells municipis i comarques. 
 

L'Alcalde/ssa ha de comunicar al Conseller/a del Departament competent en 
protecció civil de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el CECAT, les declaracions 
d'activació i desactivació del pla de protecció civil municipal davant qualsevol situació de 
greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho requereixi. 
 

Altres comitès d'emergències, de direcció autonòmica, estatal o local, poden reunir-
se en una sala del CECAT, sempre que el respectiu pla així ho determini o bé per petició 
del director respectiu. La Generalitat garanteix la centralització de la informació de riscs i 
calamitats a través del CECAT, per: 
 
 Maximitzar la col·laboració entre els òrgans de les diferents administracions 

públiques, empreses i altres organitzacions. 

 Decidir les declaracions d'Alerta, d’Emergència i d'Activació del pla que pertoquen a 
la Generalitat. 

 Exercir les funcions de direcció. 

 Transferir la direcció a l'Estat, en cas de declaració d'Interés Nacional. 

 Garantir les tasques informatives del Gabinet d'Informació. 
 

Ha de garantir la comunicació permanent amb i entre els comitès d'emergències, 
CCA i CRA, i amb els grups d'actuació i altres ens i serveis actuants. Si s'escau, ha de 
garantir la comunicació amb el CECOP de l'autoritat superior (l'Estat). El CECAT pot 
funcionar com a CECOPI (CECOP integrat) sempre que s'hi reuneixin autoritats de més 
d'una Administració Pública (Ministeri de l'Interior). 
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1.3.2.5  Centre d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 Catalunya 
 

Centre d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 Catalunya 

Telèfon : 112 

SMS (per a sords): 679 436 200 
 
Fax (per a sords): 900 500 112 
 
 
 
 
1.3.2.6  Sala de control de la regió d’emergències de Girona. Bombers. 
 

Sala de control de la regió d’emergències de Girona. Bombers. 

Adreça: C. Joan Torró i Cabratosa, número 15 17005- Girona 

Telèfon: 972 18 89 00    
 

Adreça electrònica: sreg@gencat.cat 
 

 
 
 
1.3.2.7  Centre Operatiu del Servei d’Agents Rurals. Generalitat de Catalunya 
 

Centre Operatiu del Servei d’Agents Rurals. 

Adreça: Ctra. B-140, km. 4,5 08130 Sta. Perpètua de Moguda 

Telèfon: 93 561 70 00 
 

Adreça electrònica: acapsal.dma@gencat.cat 

 
 
 

 

 

Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) 

Adreça:  Passeig de Sant Joan, número 43 08009 - Barcelona 
 

Telèfon: 93 551 72 85 (no públic general) Fax: 93.551.72.86 
 

Correu electrònic: cecat@gencat.cat 
 

mailto:sreg@gencat.cat
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1.4. PROGRAMA I PROCEDIMENT D’IMPLANTACIÓ, SIMULACRES, MANTENIMENT, 
REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ 

 
 

RESPONSABLE DE DUR A TERME LES TASQUES D’IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT 

 
El tècnic del Servei Municipal de Protecció Civil de l’Ajuntament de Figueres. 

 
Vegeu Doc. 6.1.2 

 

 
Rep la col·laboració i suport de tots els caps de les àrees i serveis de l'Ajuntament, i  de 
tot el personal funcionari o treballador de la corporació.  
 
 
1.4.1. PROGRAMA D’IMPLANTACIÓ DEL PLA 
 

IMPLANTACIÓ DEL PLA 

DATA TIPUS RISCOS ADREÇAT A 

Abans 1 mes 
després de 
l’homologació 

- Comunicació homologació del pla. 
- Comunicació nominal als membres 

del Comitè municipal de 
l’emergència i dels caps de grups 
local d’actuació. 

- Presentació i accés permanent al 
contingut de tot el pla mitjançant la 
xarxa informàtica interna. 

- Assegurament recepció de fitxes i 
d’assumpció de responsabilitats. 

Tots 

Comitè municipal de 
l’emergència: 
- Consell Assessor 
- Gabinet informació 
- Caps dels grups 
locals d’actuació. 
Vegeu Document 6.1 

- Comunicació homologació del pla. 
- Presentació i accés permanent al 
   contingut de tot el pla a través de la 
   xarxa informàtica interna. 

Tots 

- Regidors/ores 
equip de govern. 

- Caps i coordinadors 
d’àrea municipals. 

- Cap servei esports 
- Sostenibilitat i Medi 

ambient: 
. Cap Serveis urbans 
. Tècnic Fisersa 
. Tècnic Ecoserveis 

- Presentació i accés permanent al 
  contingut de tot el pla a través de la 
  xarxa informàtica interna. 
- Assegurament recepció de fitxes i 
  d’assumpció de responsabilitats. 

Tots 

- Guàrdia Urbana 
- Voluntaris PPCC 
- Centre Receptor       
d’Alarmes (CRA) 

- Comunicació homologació del pla. 
- Lliurament CD amb format PDF, de la      

part corresponent del pla. 

Incendis For. 
Nevades 
Inundacions 

- ADF Alt Empordà 
- Fisersa 
- Ecoserveis 
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Per als exercicis pràctics caldria comptar amb la col·laboració de la Direcció General de 
Protecció Civil . 
 

 
Es conservarà informació d’aquestes accions. 
 
Recursos tècnics: No es preveu a curt termini l'adquisició i posada en funcionament de 
nou material o equipaments específics per a la protecció civil municipal. 
 
 
1.4.2. PROGRAMA DE MANTENIMENT DEL PLA  
 

 
Dates de tramitació i aprovació del Pla 

 

Data de la tramitació del pla a la Comissió municipal de protecció civil:  

Data de la Comissió informativa prèvia al Ple:  

Data de l’aprovació provisional del Ple de la corporació del pla:  

Data de l’aprovació definitiva pel Ple de la corporació del pla:  

Data d'homologació del pla per part de la Comissió Protecció civil de 
Catalunya: 

 

Propera revisió del pla:  

 

 
S’ha d’actualitzar el pla: 
 

- Si es produeix un canvi en la direcció del pla (canvi del titular de l'Alcaldia). 
- Si es dóna un canvi en la composició del Comitè d’emergència per unes eleccions. 

IMPLANTACIÓ DEL PLA 

DATA TIPUS RISCOS ADREÇAT A 

1a sessió 
formativa després 
de l’homologació 

Informació/formació del pla i dels 
riscos. 

Tots 
Membres de la 
Guàrdia Urbana 

Segons 
disponibilitat 

Informació/formació del pla i dels 
riscos 

Tots 
Voluntaris AAVV 
PPCC 

Segons 
disponiblitat 

Informació dels riscos a la ciutat, 
amb atenció especial als que pugui 
afectar a cada barri en concret. 

Tots AAVV del municipi 

Abans 1 any 
després de l’ 
homologació 

Aplicació informàtica de consulta 
per web municipal sobre un punt 
del territori respecte a cada risc. 

Tots 
Població en general 
que ho consulti al 
web municipal 
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- Si hi ha canvis en la ubicació dels centres operatius del pla municipal: CRA i 
CECOPAL, així com de les seves dades bàsiques (telèfons i correus electrònics). 

- Quan hi hagi variació en dades no substancials del pla, a criteri del Servei municipal 
de protecció civil. 

- Quan entri en vigor una nova normativa o disposició legal que afecti l’operativitat 
del pla. 

 
Un cop actualitzat el pla: 
 

- S’ha de passar a la Comissió municipal de protecció civil pel seu coneixement 
- Posteriorment la Junta de Govern Local aprovarà l’actualització del pla. 
- Es remetrà una comunicació a la Direcció general competent en matèria de 

protecció civil dels canvis efectuats en el pla, en la part que s’hagi hagut d’adaptar 
a les noves circumstàncies. Des d’aquesta unitat directiva es trametrà el 
document modificat a la secretaria de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya 
perquè en doni compte a la Comissió en la següent sessió d’aquest òrgan que 
tingui lloc. 

- Es passarà còpia del full o fulls actualitzats o adaptats a tots els dipositaris d'una 
còpia del pla (vegeu 1.4.1). 

- Es conservarà informació detallada de les actualitzacions i del lliurament 
d’aquestes als dipositaris del pla (vegeu 1.4.1). 

 
S’ha de revisar el pla: 
 

- Quan hi hagi variacions importants en els plans  INUNCAT, SISMICAT, NEUCAT, 
TRANSCAT, VENTCAT o de qualsevol altre pla especial si afecta al terme municipal. 

- Si hi ha variacions substancials de dades, en els elements vulnerables o en 
l’organització municipal que poden comprometre l'operativitat del pla, a criteri 
del Servei municipal de protecció civil. 

- Al cap de quatre anys. 
 
Un cop revisat el pla: 
 

- S’ha de passar a la Comissió municipal de protecció civil per al seu informe. 
- Posteriorment al Ple de l’Ajuntament per l’aprovació, amb informació pública. 
- Un cop aprovat, es trametrà la revisió del document als Serveis Territorials a 

Figueres del Departament de la Generalitat de Catalunya que tingui les 
competències en protecció civil, per a la seva remissió a la Comissió de protecció 
civil de Catalunya, per a la seva homologació. 

- S’endegarà un nou procés d’implantació del pla revisat, un cop homologat. 
 

 
1.4.3. EXERCICIS I SIMULACRES 
 

La normativa vigent no exigeix per cap risc especial dels existents en el terme 
municipal un sistema acústic i fixa d’alarma general per a la població. 
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No es preveu cap simulacre d'emergència per a un risc especial amb participació de 
la població (evacuació, confinament). 
 

Es col·laborarà especialment amb els centres educatius de la ciutat en la realització 
dels seus simulacres d'evacuació per a fomentar entre la població infantil i juvenil la 
cultura d'autoprotecció i l'aprenentatge d'actuacions per saber que fer davant situacions 
emergència greu i col·lectiva. 

Es col·laborarà amb assessorament als centres, empreses i instal·lacions que tinguin 
implantat un Pla d'autoprotecció (PAU) quan planifiquin i realitzin els seus exercicis o 
simulacres d'emergència. Es donarà prioritat als centres amb usuaris especialment 
vulnerables (gent gran, malalta, amb alguna discapacitació i menor). 
 

Durant la vigència del Pla de protecció civil es podran efectuar, amb data que s’haurà 
de concretar: 
 

- Exercicis de trucades per a la posada a punt, comprovació i manteniment de la 
capacitat operativa de les comunicacions. Localització dels caps dels grups locals 
d'actuació, membres fixos del comitè municipal de l'emergència i del responsable 
del Gabinet d'informació del pla. 

 
- Exercicis per a comprovar la vigència dels telèfons de serveis bàsics de la ciutat de 

la base de dades del Centre d'Emergències municipal (en funcions operatives de 
CRA). 

 
- Simulacres de despatx per al manteniment de la coordinació en el grups locals 

d'actuació. 
 

- Simulacres d'emergència amb mobilització parcial de l'estructura del pla i/o dels 
grups locals d'actuació. 
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1.5. BASES PER AL PLA DE RECUPERACIÓ PREVIST A L’ARTICLE 31 DE LA LLEI 4/1997 
 

Els municipis, dins de les seves competències, han de restablir els serveis essencials 
per a la comunitat afectats per una catàstrofe o una calamitat. Els poders públics han de 
col·laborar recíprocament en les tasques de rehabilitació, de restauració i de retorn a la 
normalitat. De manera especial, el Govern de la Generalitat i les administracions 
supramunicipals han de prestar assistència als municipis per a elaborar i executar els 
plans de recuperació. 
 

El Ple de la Corporació, en el cas que s'hagin activat exclusivament el pla de 
protecció civil de Figueres, o el Govern de la Generalitat, en la resta de supòsits, poden 
aprovar un pla de recuperació de la normalitat, un cop finalitzada la situació 
d'emergència, en el qual s'ha de fer constar: 
 

a) La identificació i l'avaluació dels danys i els perjudicis produïts. 
b) Les mesures a adoptar directament per l'administració que aprova el pla, amb una 

programació temporal de les actuacions de rehabilitació. 
c) La proposta de mesures que correspon d'adoptar a altres administracions que hi 

han d’intervindre. 
 

Si el pla de recuperació comporta ajuts d'altres administracions, el pla ha de 
comptar amb l'aprovació d'aquestes, amb l'informe previ de la Comissió de recuperació. 
 

Per a l'execució dels plans de recuperació, s'ha de crear una comissió de 
recuperació, integrada per representants de l'Administració de l'Estat, de l'Administració 
de la Generalitat i l'Ajuntament, amb la missió de coordinar les mesures i els ajuts que el 
pla estableix per a les diverses administracions i, a aquests efectes, d'establir el 
procediment per a la sol·licitud d'ajuts i per a la materialització d'aquests. 
 

Les diverses administracions públiques, dins de les seves competències, poden 
disposar la contractació per la via d'urgència, segons la legislació vigent, de les obres, els 
serveis i els subministraments necessaris per a retornar a la normalitat la vida ciutadana 
després d’una catàstrofe o una calamitat pública. 
 

Els òrgans corresponents de cada administració, en col·laboració amb les autoritats 
de protecció civil, poden concertar convenis amb les empreses o amb les associacions 
empresarials dels sectors que estableixin el marc general de les condicions de 
contractació d'obres, serveis i subministraments en situacions d'emergència, incloses les 
tarifes de preus. 
 

La Comissió de protecció civil de Catalunya ha d'establir els procediments i els 
estàndards que han de complir els projectes de restauració d'infraestructures, serveis i 
subministraments per a garantir la reducció del risc que els ha malmès anteriorment. 
Excepcionalment, els projectes que no disposen d'estàndards adequats han de comptar 
amb l'informe de la mencionada Comissió. 
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1.5.1. PROCEDIMENT PER A LA IDENTIFICACIÓ I L’AVALUACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS 
 

L’Ajuntament destinarà tot el seu personal tècnic municipal competent i disponible 
per a realitzar el treball de recollir les dades dels danys produïts. Si s'escau, l'Ajuntament 
crearà una oficina municipal provisional per a centralitzar i coordinar totes les gestions 
municipals de recuperació i retorn a la normalitat, així com per efectuar les tasques 
d'informació, assessorament i ajut a la població damnificada. 
 

 
1.5.1.1. Fonts d’informació dels danys produïts 
 

- Tècnics municipals i Brigada d’obres 
- Agents de la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i CNP. 
- Bombers i Voluntaris de protecció civil. 
- 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 i carreteres 
- Indústries, comerços… del municipi 
- Serveis sanitaris 
- Particulars i altres que el municipi consideri oportú 

 
 
1.5.1.2. Tasques a realitzar 
 
1. Recopilació de les dades dels danys que s’han produït: 
 

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

- Descripció de: 
 

o Els elements afectats (cal indicar el tipus d’element del que es tracta i fer-
ne una petita descripció). 

o Els tipus dels danys que s’han produït. 
o Causes que han produït els danys. 
 

2. Valoració econòmica dels danys (despeses que s’han generat durant l’emergència i 
cost per recuperar la normalitat). 

 
o A ser possible fotografies detallades i/o vídeos dels danys. 

 
 
1.5.1.3  Valoració dels danys 
 

El personal tècnic després de valorar els danys produïts ha d'emetre els 
corresponents informes, i lliurar-los a la direcció del pla de recuperació. En els informes 
cal fer constar els diferents danys produïts o els que es podrien produir de continuar la 
situació de risc o calamitat. Cal detallar separadament els danys causats a persones, als 
béns i al medi ambient. 
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Seran de molta importància els informes dels caps dels grups operatius que han 
actuat durant l'emergència que han de permetre avaluar els riscs associats, com són a les 
instal·lacions de gas, electricitat, aigua potable, infraestructures viàries, etc. 
 

De la valoració dels danys es pot extreure conseqüències operatives, pel que fa a 
nova aportació de recursos humans i materials, d'acord amb un principi de 
proporcionalitat entre la necessitat que es pretén atendre i els recursos que es 
consideren adequats. 
 

Les valoracions han d'expressar la delimitació de les diferents zones danyades, 
l'extensió i característiques topològiques del terreny, el tipus de població afectada, 
nombre, edats, activitat, entre altres paràmetres. Ha de determinar-se també si hi ha 
implicades en el risc o calamitat instal·lacions industrials que puguin, al mateix temps, 
alterar en alguna mesura el medi ambient de la zona. 
 
Moviments sísmics 
 
Cal tenir en compte que és d'aplicació a Figueres, en compliment de la norma NCSR-025 
(art. 1.3): 
 
1.3.3. Acompliment de la Norma durant el període de vida útil. 
 
Quan es doni lloc a  un terratrèmol d'intensitat alta haurà de realitzar-se un informe de 
cada construcció situada a les zones amb intensitat igual o superior a VII (escala EMS) en 
el qual s'analitzin les conseqüències del sisme sobre aquesta construcció i el tipus de 
mesures que, si escau, procedeixi adoptar.  
 
La responsabilitat de la confecció d'aquest informe recaurà en el tècnic encarregat de la 
conservació, o bé, en cas de no existir aquest, en la propietat o entitat explotadora, que 
haurà de requerir l'elaboració del citat informe a un professional competent. 
 
 
1.5.2. MESURES DE RECUPERACIÓ 
 
De l'anàlisi dels informes tècnics realitzats pels diferents titulars dels serveis, cal 
determinar les mesures d'enginyeria civil necessàries per fer front a la rehabilitació dels 
serveis essencials afectats, com: aigua, gas, electricitat, telèfons, transport i sanitat. 
Tindran prioritat els recursos de titularitat pública front els de titularitat privada. Els 
serveis i subministraments essencials o bàsics a considerar són: 
 
Subministraments:   
 

- Aigua potable (en xarxa o en vehicles cisternes). 
- Aliments bàsics. 
- Electricitat (en xarxa o amb generadors, grups electrògens...) 
- Gas natural. Gas butà. 
- Combustible (Gasolines i gasoils d’automoció i calefacció). 
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Serveis:  
 

- Salvament. 
- Assistència i alberg. 
- Sanitat i higiene. Medicines bàsiques i vitals. Prevenció. 
- Hospitals. Centres especialitzats (diàlisi, etc.). Donació de sang. 
- Sanejament i neteja. 
- Informació. 

 
Donada la interrelació existent entre algun dels subministraments i serveis serà necessari 
establir-ne prioritats. 
 
 
1.5.2.1. Mesures d’adopció immediata 
 
És responsabilitat de l’Ajuntament l’adopció immediata de les mesures següents: 

- Acollida de la població necessitada (allotjament provisional, assistència, serveis 
bàsics, informació) 

- proveïment de recursos a la població. 
- Restabliment dels serveis bàsics municipals: aigua potable, clavegueram i 

enllumenat públic. 
- Notificació a les companyies de gas natural, d’electricitat, aigua potable i telefonia 

dels danys produïts i/o de les incidències observades. Col·laborar per al seu 
restabliment. 

- Notificació als titulars de les carreteres i d’ADIF dels danys produïts. 
- Retirada i eliminació de runes i residus sòlids. 
- Neteja de la via pública, recollida d'escombraries i del material orgànic rebutjat o 

deteriorat. 
- Recerca de mitjans i recursos necessaris pel restabliment de la normalitat. 
- Control sobre la salubritat dels pous amb captació d'aigua per consum humà i les 

fonts públiques. 
- Restabliment amb la màxima cobertura possible (itineraris normalitzats) del 

transport públic urbà. 
- Emissió d'avisos i consells per a la població de les normes higièniques preventives 

o pal·liatives que s'escaiguin. 
- Altres que es considerin necessàries segons les característiques dels efectes de 

l'emergència 
 
 
1.5.2.2 Definició de les mesures d’adopció a mitjà i a llarg termini 
 
Proposta de reconstrucció o reparació dels danys: 

- Descripció de les obres, reparacions, etc. 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. 
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1.5.3. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE MESURES A ALTRES ADMINISTRACIONS 
 

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. 



 
  

 
Ajuntament de Figueres 

 
 
 

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL  
MUNICIPAL DE FIGUERES 

 
 
 

Document 2: Anàlisi del risc 
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2. Document 2. Anàlisi del risc 
 

El municipi de Figueres al tenir més de 20.000 habitants està obligat a tenir 
elaborat, aprovat i homologat un Pla bàsic d’emergència municipal, segons determina 
la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
 

Es el seu pla territorial, el Pla bàsic, es vincula amb el Pla de Protecció Civil de 
Catalunya de la Generalitat de Catalunya (PROCICAT). 
 

D’acord amb el Decret 155/2014, de 25 de novembre, el Document Únic de 
Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) permet incloure el Pla bàsic d’emergència 
municipal i els plans d’actuació municipals dels riscos especials d’obligada (o 
recomanada) elaboració, aprovació i homologació pels municipis afectats.  
 
DUPROCIM = PBEM + PAM obligats o recomanats. 
 
 

2.1. RISC TERRITORIAL. BÀSIC. 
 

El risc es defineix en general, com una mesura de la probabilitat en que es produeix 
un determinat succés en funció de les seves conseqüències.  
 

En el marc de la planificació de la protecció civil, aquest succés en concreta en una 
determinada situació d’emergència que pot afectar a les persones, el medi ambient o 
els bens. També en aquest marc, es tendeix a identificar el terme risc amb el fet que 
origina aquesta situació d’emergència concreta (un accident, una inundació, un 
incendi, etc).  
 

La llista de riscos naturals, tecnològics i antròpics, no considerats especials segons 
la normativa, que poden provocar accidents greus col·lectius, catàstrofes o calamitats 
públiques dins el terme municipal. 
 
Vegeu els riscos especials a l’apartat 2.2.0 

 
 

2.1.1. RISCOS INCLOSOS. ANÀLISI I AVALUACIÓ DEL RISC 
 

El pla municipal de protecció civil és el pla que, amb caràcter general, s’utilitza a 
nivell municipal per a la gestió de les emergències, llevat d’aquells riscos que en 
disposin d’un pla municipal propi (especial o específic). 
 

Els plans d’emergència municipals són homòlegs al PROCICAT i estan vinculats a 
aquest, amb el qual s’han de coordinar. 
 

Els riscos associats al PROCICAT que afecten a la ciutat de Figueres, de manera 
concreta, són els següents: 
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Riscos del PROCICAT que afecten Figueres. 
 

 
A banda dels riscos anteriors, el DUPROCIM ha de veure si el municipi està afectat 

per: el “Pla d’actuació del Procicat per a emergències en el transport de viatgers per 
ferrocarril” i/o pel “Pla d’actuació del Procicat per pandèmies”. En cas afirmatiu, el 
DUPROCIM ha de preveure que fer per gestionar a nivell municipal, aquests riscos. 
 
Mètode quantitatiu utilitzat: mètode Mosler: Aquest mètode té per objecte la 
identificació, anàlisi i avaluació dels factors que poden influir en la manifestació d’un 
risc, amb la finalitat que la informació obtinguda, permeti calcular la classe de risc. El 
mètode és de tipus seqüencial i cada fase del mateix es recolza en les dades 
obtingudes en les fases que el precedeixen. El seu desenvolupament és el següent: 
 
1. Definició del risc. Aquesta fase té per objecte la identificació del risc, delimitant el 
seu objecte i abast (l’afectat pel risc i extensió i tipus de dany produït). 
 
2. Anàlisi del risc. En aquesta fase es realitza el càlcul dels criteris que posteriorment 
proporcionen l’avaluació del risc. Els criteris proposats pel mètode són els següents: 

Riscos del PROCICAT que afecten Figueres 

 Accidents de ferrocarril amb un nombre de víctimes considerable (múltiples 
víctimes) o amb repercussió important. 

 Accidents de carretera amb un nombre de víctimes considerable (múltiples 
víctimes) o amb repercussió important 

 Qualsevol situació que pugui produir afectació potencial o real a persones per 
substàncies perilloses que estiguin fora de l’àmbit dels plans especials existents 

 Emergències o riscos en àrees de pública concurrència (centres comercials,, estadis 
i altres equipaments poliesportius, centres hospitalaris, equipaments religiosos, 
espectacles, concerts,..) 

 Risc de tempestes de fort aparellatge elèctric i vent 

 Risc de sequera 

 Risc de contaminació del sòl per substàncies perilloses abocades o abandonades 
massivament 

 Risc de contaminació de cursos fluvials. 

 Risc de contaminació de l’atmosfera per circumstàncies no previstes (fora del 
Plaseqcat) 

 Risc d’infeccions o intoxicacions massives, pandèmies... 

 Riscos radiològics no associats ni al pla PENTA ni al TRANSCAT 

 Risc d’ensorrament d’edificis 

 Risc per aglomeracions de gent: castells de focs, piromusicals, processons... 

 Risc d’onada de calor 

 Risc de glaçades. 

 Incidència greu en el subministrament de serveis bàsics. 

 Altres que per la seva gravetat o importància ho requereixin. 
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Criteri de Funció (F).- Representa quina és la conseqüència negativa o dany que pugui 
alterar l’activitat normal. S’utilitza un valor de l’1 al 5, que va des de molt lleu, lleu, 
mig, greu i molt greu. 
 
Criteri de Substitució (S).- Mesura la facilitat o dificultat per a reposar els béns afectats 
per la materialització del risc; va des de molt fàcil, fàcil, sense moltes dificultats, difícil 
o molt difícil (de l’1 al 5).  
 

Criteri de Profunditat o Pertorbació (P).- Valora la pertorbació i efectes psicològics 
produïts per efecte de la concreció de l’amenaça i la conseqüència del qual té un valor 
de l’1 al 5, que va des de molt lleu, lleu, limitada, greu i molt greu. 
 
Criteri d’Extensió (E).- Representa l’abast espacial dels danys, amb un valor del 1 al 5, 
que va des d’extensió individual, local, regional, nacional i internacional. 
 
Criteri d’Agressió (A).- Mesura el resultat del dany causat amb un valor, de 1 al 5, que 
va des de: molt reduït, reduït, normal, elevat i molt elevat. 
 
Criteri de Vulnerabilitat (V).- Representa la probabilitat que el risc es materialitzi i 
produeixi conseqüències, i té un valor de l’1 al 5, que va des de molt baixa, baixa, 
normal, elevada i molt elevada. 
 
3. Avaluació del risc. Aquesta etapa té per objecte la quantificació del risc considerat. 
Per això es calculen els següents paràmetres: 
 
Càlcul del Caràcter del Risc (C).-Per a això es recorre a les dades obtingudes a l'anterior 
fase, aplicant: C = I + D 
 
I = Importància del succés = F x S  Funció x Substitució 
D = Danys ocasionats = P x E  Probabilitat x Extensió 
 
Càlcul de la Probabilitat (P).- Per a això es recorre a les dades obtingudes en la segona 
fase, aplicant:  P = Probabilitat = A x V  Agressió x Vulnerabilitat 
 
Quantificació del Risc considerat (R). Es multipliquen els valors obtinguts, obtenint un 
resultat comprés entre 2 i 1.250: R = Quantificació del Risc considerat  = C x P  Caràcter 
del Risc x Probabilitat 
 
4. Càlcul de la Classe de risc. Finalment, en aquesta fase es classifica el risc en funció 
del valor obtingut en l’avaluació del mateix, segons la taula següent: 
 
Valor R      Classe de risc 
 
2 – 250  Molt baix   Molt baix 
251 – 500   Petit   Baix 
501 – 750   Normal   Mig / Moderat 
751 – 1.000   Gran    Alt 
1.001 – 1.250   Elevat    Molt alt 
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RISC TERRITORIAL. RISCOS NO ESPECIALS. 
 

RISC CONCRET 
CÀLCUL 
CLASSE 
DE RISC 

 
ANÀLISI DEL RISC 

 
AVALUACIÓ DEL RISC 

 
Conse- 
quència 

Substi- 
tució 

Pertor- 
bació 

Extensió Agressió 
Vulnera
bilitat 

Impor
tància 

Danys 
Caràc

ter 
Proba
bilitat 

Avalu-
ació 

F S P E A V I 
FxS 

D  
PxE 

C 
I+D 

P 
AxV 

R 
CxP 

Onada de calor 
> 37,7°C temperatura màx. > 3 dies 

Baix  4 4 4 3 3 3 16 12 28 9 252 

Onada de fred 
< -4,4°C temperatura mín. > 3 dies 

Baix 4 4 3 3 3 4 16 9 25 12 300 

Atemptat en edificis o 
infraestructures/serveis bàsics 

Mig 5 4 5 2 5 4 20 10 30 20 600 

Accident greu i col·lectiu de 
vehicles a motor per carretera 
o ciutat (exc. mercaderia perill) 

Baix 4 3 5 2 4 4 12 10 22 16 352 

Emergència en espectacles 
pirotècnics o de foc. 

Baix 4 3 4 3 4 4 12 12 24 16 384 

Emergència en locals i edificis de 
pública concurrència. 

Mig 5 4 5 2 5 4 20 10 30 20 600 

Emergència en centres lúdics, 
recreatius i esportius. 

Mig 5 4 5 2 5 4 20 10 30 20 600 

Emergència en grans activitats a la via 
pública. 

Mig 5 3 5 3 5 4 15 15 30 20 600 

Accident o incidència greu en el 
transport per ferrocarril 
(excep. Mercaderies perilloses) 

Baix 5 4 5 2 5 3 20 10 30 15 450 

Accident o incidència greu en el túnel 
ferroviari LAV-ADIF 

Mig 5 5 5 2 5 3 25 10 35 15 525 
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RISC CONCRET 
CÀLCUL 
CLASSE 
DE RISC 

 
ANÀLISI DEL RISC 

 
AVALUACIÓ DEL RISC 

 
Conse- 
quència 

Substi- 
tució 

Pertor- 
bació 

Extensió Agressió 
Vulnera
bilitat 

Impor
tància 

Danys 
Caràc

ter 
Proba
bilitat 

Avalu-
ació 

F S P E A V I 
FxS 

D  
PxE 

C 
I+D 

P 
AxV 

R 
CxP 

Pandèmia 
Baix  

 
5 4 4 4 4 3 20 16 36 12 432 

Contaminació alimentària massiva 
Molt 
baix 

5 4 4 2 4 2 20 8 28 8 224 

Contaminació aigües d'origen 
no tecnològic de gran abast. 

Molt 
baix 

5 4 3 3 4 2 20 9 29 8 232 

Contaminació atmosfèrica d'origen no 
tecnològic de gran abast. 

Molt 
baix 

5 4 3 3 4 2 20 9 29 8 232 

Contaminació de sòl de gran abast 
(substàncies abocades o abandonades) 

Molt 
baix 

5 3 3 2 4 2 15 6 21 8 168 

Plaga de gran abast amb efectes sobre 
la població 

Molt 
baix 

5 4 4 3 3 2 20 12 32 6 192 

Sequera prolongada 
Molt 
baix 

5 5 4 3 3 2 25 12 37 6 222 

Pedregada intensa 
Baix 

 
4 3 4 3 4 3 12 12 24 12 288 

Tempesta de fort aparellatge elèctric 
Molt 
baix 

4 3 4 2 4 2 12 8 20 8 160 

Esllavissaments. Subsidències. 
Molt 
baix 

4 3 3 1 4 2 12 4 16 8 128 

Fallades de terreny (ensorrament) 
Molt 
baix 

4 3 3 1 4 2 12 4 16 8 128 
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RISC CONCRET 
CÀLCUL 
CLASSE 
DE RISC 

 
ANÀLISI DEL RISC 

 
AVALUACIÓ DEL RISC 

 
Conse- 
quència 

Substi- 
tució 

Pertor- 
bació 

Extensió Agressió 
Vulnera
bilitat 

Impor
tància 

Danys 
Caràc

ter 
Proba
bilitat 

Avalu-
ació 

F S P E A V I 
FxS 

D  
PxE 

C 
I+D 

P 
AxV 

R 
CxP 

Ensorrament i/o incendi edifici 
urbà i/o indústria 

Mig 5 5 5 4 5 3 25 20 45 15 675 

Ensorrament i/o incendi d’obres d’in 
fraestructura (inclòs estacions, túnels, 

ponts i viaductes) 
Mig 5 5 5 4 5 3 25 20 45 15 675 

Anomalia greu en el subministrament 
bàsic d’aliments a la població. 

Molt 
baix 

5 5 5 5 5 1 25 25 50 5 250 

Anomalia greu en el subministrament 
bàsic d’aigua potable a la població. 

Baix 5 5 5 5 5 2 25 25 50 10 500 

Anomalia greu en el subministrament 
bàsic a la població de gas natural, butà 
o propà. 

Baix 4 5 4 3 4 2 20 12 32 8 256 

Anomalia greu en el subministrament 
bàsic a la població d’electricitat. 

Baix 5 5 5 5 5 2 25 25 50 10 500 

Anomalia greu en subministrament de 
telefonia 

Baix 5 4 4 5 4 3 20 20 40 12 480 
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2.1.2. DADES ESPECÍFIQUES ASSOCIADES AL RISC 
 

Dels riscos del PROCICAT, a part del risc d’accidents de ferrocarril, els que més 
incidència han tingut al llarg de la història a Figueres són els de ventades i onada de 
calor, que són els que s’estudiaran en l’anàlisi de risc. 
 
 
2.1.2.1. Ventades 
 

Les ventades a Figueres (la tramuntana) es produeixen tot l’any, però sobretot als 
mesos freds, en època hivernal. La seva afectació es tradueix en destrosses de béns i 
talls de circulació, i en casos crítics, en ferits. Es tracta com a risc especial VENTCAT. 
 
 
2.1.2.2. Onada de calor 
 

Les onades de calor són pròpies dels mesos més càlids, en època estival. La seva 
afectació es tradueix en deshidratacions, problemes respiratoris i, en els pitjors casos, 
convinats amb altres factors, la mort. 
 
 
2.1.2.3. Risc per accidents de ferrocarril 

 
La vulnerabilitat del municipi de Figueres és mínima en el cas de grans accidents 

(xocs i col·lisions de combois ferroviaris) a excepció dels atropellaments i col·lisions als 
passos a nivell. Aquests últims supòsits són poc probables segons l’anàlisi històrica i la 
infraestructura actual. 

 
Les incidències amb actuacions singulars d’operatius (serveis policials, sanitaris i 

bombers) i els accidents sense víctimes o amb un nombre mínim (atropellaments, 
suïcidi,...) són els més probables. 
 

De l’estudi de l’anàlisi històrica i de perillositat no es conclou que es pugui definir 
una distribució territorial o temporal dels incidents o accidents que es poden produir al 
transport de viatgers per ferrocarril. Per tant, l’estudi s’ha de centrar en les zones amb 
infraestructures crítiques on les actuacions operatives seran complexes. 
 
Les fonts de dany que es poden produir en aquests emplaçaments són els següents: 
 

 Amenaces terroristes o avís de bomba. 

 Atropellament de persones, animals o béns. 

 Incendis a la infraestructura o als trens. 

 Robatori, vandalisme o sabotatge d’instal·lacions o infraestructura. 

 Averies en sistemes d’electrificació de senyalització o trens (causes tècniques). 

 Afectacions per obres a la infraestructura. 
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L’avaluació del risc per a accidents de ferrocarril en el transport de viatgers a 
Figueres és el següent: 
 

Classificació del risc per accidents de ferrocarril a Figueres. 
 

 
 

Resum dels riscos per accident de ferrocarril. 
 

 
 
Anàlisi històrica 

 
Anàlisi històrica d’accidents de ferrocarril a Figueres. 

 

 
 
 
 
 
 

Risc per accidents en el transport de viatgers per ferrocarril 

Emergència Probabilitat Conseqüències Risc 

Accident en estacions Baixa Nociu Tolerable 

Risc Escenaris Possibles Conseqüències Probables Zones de Risc 

Emergències 
per accident 
de ferrocarril 

 Descarrilament o xoc 
de  trens. 

 Incendis en vagons. 

 Col·lapse de trànsit. 

 Cremades 

 Politraumatismes greus, 

 atrapament de persones. 

Línies de 
ferrocarril de 
RENFE  

Descripció  Any  Danys 

Mort accidental a l’estació de Figueres 03/06/2008 1 mort 

Mort accidental al pas a nivell 06/12/2011 1 mort 

Mort accidental al pas a nivell 23/01/2018 1 mort 

Suïcidi 07/04/2007 1 mort 

Suïcidi 30/07/2007 1 mort 

Suïcidi 08/06/2009 1 mort 

Suïcidi 29/11/2011 1 mort 
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Xarxes ferroviàries 
 
Les diferents xarxes i estacions ferroviàries s’anomenen a continuació: 
 
 

Descripció de les diferents línies de ferrocarril a Figueres. 
 

 
 
Estacions ferroviàries 
 

 
Descripció de les estacions ferroviàries de Figueres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línia de ferrocarril Estacions Descripció 

RENFE Estació de Figueres Entrada pel sud 

AVE Figueres- Vilafant Entrada pel sud 

Estació Descripció Coordenades UTM 

Estació de 
Figueres 

Es una estació oberta amb 3 vies i 2 andanes 
de 120 m de longitud i 3 d’amplada. 
Connecta amb la Plaça de l’estació. 

497441 : 4679210 

Estació AVE 
Línia d’alta velocitat ubicada en el terme 
municipal de Vilafant 

495343 : 4679182 
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2.1.3. PLANIFICACIÓ DE RESPOSTA DEL RISC NO ESPECIAL 
 

                                                           
1 Utilitzant el mètode quantitatiu Mosler (criteris de funció, de substitució, de pertorbació, d’extensió, d’agressió i  

de vulnerabilitat). Vegeu apartat 2.1.1 

Risc 
Avaluació 
del risc1 

Planificació de resposta 

Onada de calor 
> 37,7°C de temperatura màx. > tres dies 

Baix 
POCS (CatSalut-ASPCAT) - 
DUPROCIM - PROCICAT 

Onada de fred 
< -4,4°C de temperatura mín. > tres dies 

Baix 
Protocol Serveis Socials -
DUPROCIM - PROCICAT 

Atemptat en edificis o infraestructures o 
serveis bàsics 

Mig 

PAU de la instal·lació (si 
s’escau) -Duprocim - Procicat  
Pla Gral. de Seguretat 
Catalunya. 

Accident greu i col·lectiu de vehicles a 
motor per carretera o ciutat (excepte 
mercaderies perilloses) 

Baix Duprocim - Procicat 

Emergència en espectacles pirotècnics o 
de foc 

Baix 

Pla d’autoprotecció de 
l’activitat (si s’escau). 
DUPROCIM - PROCICAT 

Emergència en locals i edificis de pública 
concurrència 

Mig 

Emergència en centres lúdics, recreatius i 
esportius. 

Mig 

Emergència en grans activitats a la via 
pública. 

Mig 

Accident o incidència greu en el transport 
per ferrocarril (excepte mercaderies 
perilloses) 

Baix 
Pla d’autoprotecció de la 
infraestructura. 
DUPROCIM - PROCICAT 
(Ferrocat) Pla General de 
Seguretat de Catalunya (si 
s’escau) 

Accident o incidència greu en el túnel 
ferroviari LAV – ADIF 

Mig 

Pandèmia Baix 
CatSalut - ASPCAT- 
DUPROCIM - PROCICAT 

Contaminació alimentària massiva. Molt baix 
ASPCAT - DUPROCIM - 
PROCICAT 

Contaminació d'aigües d'origen no 
tecnològic de gran abast. 

Molt baix ACA - DUPROCIM - PROCICAT 

Contaminació atmosfèrica d'origen no 
tecnològic de gran abast. 

Molt baix 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat - 
DUPROCIM - PROCICAT 

Contaminació de sòl de gran abast 
(substàncies abocades o abandonades) 

Plaga de gran abast amb efectes sobre la  
població. 

Molt baix 
ASPCAT- DARPA -DUPROCIM 
- PROCICAT 

Sequera prolongada Molt baix 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat - 
DUPROCIM - PROCICAT 
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Risc 
Avaluació 

del risc 
Planificació de resposta 

Anomalia greu en el general 
subministrament de telefonia. 

Baix 
Pla de contingència de les 
empreses de telefonia - 
DUPROCIM - PROCICAT 

Anomalia greu en el subministrament 
bàsic a la població d’electricitat. 

Baix 
Pla de contingència de 
l’empresa elèctrica - 
DUPROCIM -PROCICAT 

Anomalia greu en el subministrament 
bàsic a la població de gas natural, butà o 
propà. 

Baix 

Pla de contingència de 
l’empresa (Gas Natural, 
CEPSA, REPSOL-butano) - 
DUPROCIM - PROCICAT 

Anomalia greu en el subministrament 
bàsic d’aigua potable a la població. 

Baix 

Pla de contingència de 
l’empresa d’Aigües de 
Figueres - DUPROCIM - 
PROCICAT 

Ensorrament i/o incendi d’obres 
d’infraestructura (inclòs estacions, túnels, 
ponts i viaductes) 

Mig 

Pla d’autoprotecció de la 
instal·lació (si s’escau) - 
DUPROCIM - PROCICAT 

Ensorrament i/o incendi en indústria Mig 

Ensorrament i/o incendi edifici urbà Mig 

Extracció de minerals i indústries 
associades (inclòs pedreres construcció 

Molt baix 

Fabricació, manipulació i 
emmagatzematge de productes exclosos 
del RD 840/2015 (perill) 

Molt baix 

Anomalia greu en el subministrament 
bàsic d’aliments a la població. 

Molt baix 

Duprocim - Procicat 

Pedregada intensa Baix 

Tempesta de fort aparellatge elèctric Molt baix 

Esllavissaments. Subsidències. Molt baix 

Fallades de terreny (ensorrament) Molt baix 
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2.2. RISCOS ESPECIALS 
 

Els plans especials de protecció civil de la Generalitat determinen si el terme 
municipal de Figueres està afectat per cadascun dels riscos especials i a quin nivell.  
(Vegeu apartat 2.2.2.) 
 

De forma complementària s’ha fet l’avaluació d’aquests riscos especials de 
Figueres, utilitzant el mètode quantitatiu Mosler.  
(A l’apartat 2.1.1 hi ha les especificacions sobre aquest mètode Mosler). 
 
 

2.2.1. RISCOS INCLOSOS 
 

El risc es defineix en general com una mesura de la probabilitat que es produeixi un 
determinat succés en funció a les seves conseqüències. En el marc de la planificació de 
protecció civil, aquest succés es concreta en una determinada situació d’emergència 
que pot afectar les persones, el medi ambient o els béns. També en aquest marc, es 
tendeix a identificar el terme risc amb el fet que origina aquesta situació d’emergència 
(un accident, una inundació, un incendi, etc.). 
 

Sota aquesta perspectiva, i en funció de la seves característiques, hi ha una sèrie de 
riscos que requereixen metodologies tècnico-científiques adequades i més o menys 
sofisticades, per estudiar- los, tractar-los i avaluar-los. D’entre aquests, els riscos 
especials són aquells per als quals hi ha planificació d’emergències a nivell autonòmic, 
és a dir, aquells per als quals la Generalitat de Catalunya ha aprovat el corresponent 
pla especial de protecció civil. 
 
 

Riscos especials identificats a Figueres segons el Pla Especial de la Generalitat 
 

RISCOS ESPECIALS 

 Classificació del risc al municipi  AVALUACIÓ 

Risc químic (PLASEQCAT): No afectat Baix (No obligat) 

Risc d'incendi forestal (INFOCAT): No afectat Baix (No obligat) 

Risc d'inundacions (INUNCAT): Afectat Obligat 

Risc en el transport (TRANSCAT): Afectat Obligat 

Risc per nevades (NEUCAT): Afectat Obligat 

Risc radiològic (RADCAT): No afectat Cap (No obligat) 

Risc sísmic (SISMICAT): Afectat Mitjà (obligat) 

Risc per vent (VENTCAT): Afectat (obligat) 
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RISCOS ESPECIALS 
 

                                                           
2 Riscos Especials que afecten a la ciutat de Figueres. 

 
 
 

RISC 2 

CÀLCUL 
CLASSE 
DE RISC 

 
ANÀLISI DEL RISC 

 
AVALUACIÓ DEL RISC 

 
Conse- 
quència 

Substi- 
tució 

Pertor- 
bació 

Exten
sió 

Agres
sió 

Vulnera
bilitat 

Impor
tància 

Danys 
Caràc

ter 
Proba
bilitat 

Avalu
ació 

F S P E A V I 
FxS 

D  
PxE 

C 
I+D 

P 
AxV 

R 
CxP 

Accident en el transport de 
mercaderies perilloses 

 
Per l’AP-7 

Molt alt 5 5 5 4 5 5 25 20 45 25 1125 

Per 
ferrocarril 

Alt 5 5 5 4 5 4 25 20 45 20 900 

Per les vies 
NIIa i N-260 

Mig 4 4 5 4 4 4 16 20 36 16 576 

Pel casc urbà Molt baix 3 3 4 2 3 2 9 8 17 6 102 

Inundació Molt alt 5 5 5 4 5 5 25 20 45 25 1125 

Accident greu establiments amb substànc. 
perilloses. (Dipòsits hidrocarburs) 

Alt 5 5 5 3 5 3 25 15 40 20 800 

Nevada Mig 4 5 5 5 4 3 20 25 45 12 540 

Moviment sísmic Mig 5 5 5 5 5 3 25 25 50 15 750 

Fort vent (ratxes >90 km/h) Baix 4 3 4 3 4 3 12 12 24 12 288 
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2.2.2  PLANIFICACIÓ DE RESPOSTA DEL RISC ESPECIAL 
 

 
 
2.2.3 RISCOS ESPECIALS QUE NO AFECTEN AL TERME MUNICIPAL 
 

                                                           
3 Avaluació del risc pel terme municipal de Figueres segons el corresponent pla especial PC de la Generalitat 

Risc 
Avaluació 

del risc3 
Planificació de resposta 

Accident en el transport de mercaderies 
perilloses per l’autopista (AP-7). 

Molt alt 
DUPROCIM - TRANSCAT 
(PAM obligat) 
PAU ACESA (si s’escau). 

Accident en el transport de mercaderies 
perilloses per ferrocarril. (inclòs túnel) 

Alt 
DUPROCIM - TRANSCAT 
(PAM obligat). PAU ADIF (si 

s’escau). 

Accident en el transport de mercaderies 
perilloses a la carretera C-65 (St. Feliu- 
N-II-Accés AP-7 sud). 

Mig 

DUPROCIM - TRANSCAT 
(PAM obligat) 

Accident en el transport de mercaderies 
perilloses a la carretera C-66 (Besalú - 
Palafrugell). 

Mig 

Accident en el transport de mercaderies 
perilloses per carretera i ciutat, excepte 
C-65, C-66 i AP-7. 

Molt 
baix 

Inundació Molt alt 
DUPROCIM - INUNCAT 
(PAM obligat) 

Nevada intensa Mig 
DUPROCIM - NEUCAT 
(PAM obligat) 

Emergència sísmica. Moviments sísmics Mig 
DUPROCIM - SISMICAT 
(PAM obligat) 

Risc de vent Molt Alt 
DUPROCIM – VENTCAT 
(PAM obligat) 

Risc Afectació Planificació de resposta 

Químic. Fabricació, manipulació, 
tractament i emmagatzematge de 
productes químics perillosos o residus 
tòxics (RD 840/2015). 

Fora zona 
d’intervenció i 
d’alerta 

Pla d’autoprotecció de la 
instal·lació (si s’escau) - 
DUPROCIM – PLASEQCAT 

Nuclear (centrals nuclears). Informació 
sobre les centrals nuclears més properes 
a Figueres, Annex 1.8, pàg. 41. 

Fora zona 
d’intervenció 
i d’alerta 

PENTA Plan Básico de 
Emergencia Nuclear (Estat) 
DUPROCIM – PROCICAT 

Erupció volcànica 
Fora zona de 
risc actual. 

Plan Estatal de Protección 
Civil ante el riesgo 
volcànico. (Estat) 
DUPROCIM – PROCICAT 

Allaus 
Fora zona risc 
No aplicació. 

ALLAUCAT 
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         Vegeu Sigles, acrònims i abreviatures en el Document 1, pàg. 6 

2.3. RISCOS ESPECÍFICS 
 

En aquest apartat es tracta d’avaluar els riscos per als quals la Generalitat de 
Catalunya no ha elaborat cap pla especial, que no estan afectats pel Decret 82/2010, 
sobre plans d’autoprotecció o per alguna altra normativa de protecció d’emergències i 
que són propis de cada municipi.  
 

Cal tenir en compte, a l’hora de determinar els riscos específics, aquelles activitats 
humanes o fenòmens naturals els quals podrien desencadenar, per ells mateixos o per 
concatenació amb altres, greus perjudicis per a la població, béns i medi ambient. 
 
 

Riscos específics 

 

RISCOS ESPECÍFICS 

 Escenaris possibles Conseqüències provables  Zones de risc 

Risc 1 No n’hi ha   

 

 
No hi ha planificació municipal de riscos específics 
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Ajuntament de Figueres 

 
 
 

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL  
MUNICIPAL DE FIGUERES 

 
 
 

Document 4: procediments operatius per risc 
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4. PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC 

 

4.1. PROCEDIMENT OPERATIU 
 

4.1.1. CRITERIS D’ACTIVACIÓ. NIVELLS. 
 

 AVÍS: 
 
L’avís es produeix, en general a partir d’un comunicat del CECAT o CRA municipal, 
quan: 

o És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a 
llarg termini.  

 
o També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions (per 

exemple les derivades de control de preses que generen  cabals superiors als 
habituals). 

 
L’avís no implica l’activació del Pla de Protecció Civil Municipal. 
 

 PRE-ALERTA: 
 
La pre-alerta es produeix, en general a partir d’un comunicat del CECAT o CRA 
municipal, quan: 

o És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a 
mig termini.  

 
o 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 a partir d’un comunicat del CECAT o CRA 
municipal, quan: 

o 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. 

 
o Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d’emergència 

important a la població a curt termini. 
 

o Davant de emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a 
persones, béns i vies de comunicació. 

 
o En emergències en determinades instal·lacions/infraestructures que no puguin 

produir danys a l’exterior però que puguin produir alarma en la població. 
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 EMERGÈNCIA: 
 
El Pla s'activa en fase d’emergència, en general a partir d’un comunicat del CECAT, o 
CRA municipal davant de les situacions següents: 
 

o 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. 

 
o Davant d’emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc 

per al municipi o danys a la població. 
 
Al document 3 es detallen criteris concrets per riscos concrets. 
 
 
4.1.1.1. Criteris d’activació. Nivells. Risc d’accidents en el transport de mercaderies 
perilloses per carretera i ferrocarril. 
 
ALERTA 
 
El pla s'activa nivell d’alerta davant de les situacions següents: 
 

o Quan el CECAT informa de l’activació del Pla especial d'emergències per 
accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a 
Catalunya (TRANSCAT) nivell d’alerta per afectació a la zona on es troba el 
municipi de Figueres. 

o En accidents de transport de mercaderies perilloses de categoria 1. 
o Al final d’una situació d’emergència, mentre es realitzen les tasques que 

permeten el retorn a la normalitat. 
 
EMERGÈNCIA 
 
El pla s'activa nivell d’emergència davant de les situacions següents: 
 

o Quan el CECAT informa de l’activació del pla TRANSCAT nivell d’emergència per 
afectació a la zona on es trobi el municipi de Figueres. 

o En accidents de transport de mercaderies perilloses de categoria 2 o 3. 
 
FI DE L’EMERGÈNCIA 
 
La Direcció del pla TRANSCAT comunicarà la fi de l’emergència als municipis que siguin 
afectats. Segons el pla TRANSCAT els accidents es classifiquen en les següents 
categories: 
 

- Categoria 0: Accidents (i incidents) en què el contingut de la matèria perillosa 
del transport no ha quedat afectat, ni pot quedar-hi. 
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- Categoria 1: Accidents en els quals el contingut de la matèria perillosa del 
transport ha quedat afectat o pot quedar-hi, però no hi ha afectació greu a la 
població ni itinerant ni fixa, ni al medi ambient. 

 
- Categoria 2: Accident en un transport de mercaderies perilloses que malgrat 

són o poden ser importants només poden afectar les persones, els béns i el 
medi ambient de l'entorn immediat. 

 
- Categoria 3: Accidents que a més de l'entorn immediat puguin afectar altres 

zones més enllà de l'entorn immediat, incloent nuclis urbans o zones d'especial 
interès mediambiental. 

 
 
Criteris d’activació del pla TRANSCAT. Pla especial d’emergències per accidents en el 
transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril de Catalunya. 
 
 

Situació 
Fase 

d’activació 

- En accidents en els quals el contingut ha quedat afectat o pot quedar-
hi però no hi ha afectació greu a la població ni itinerant ni fixa, ni al medi 
ambient. En concret: 
 
 Accidents on hi ha desperfectes en el continent o hi ha hagut 

bolcada o descarrilament però no hi ha fuita o vessament del 
contingut. 

 Accidents on hi hagi desperfectes en el continent, amb fuita o 
vessament del contingut. 

 Accidents on hi hagi danys o incendi al continent i fuita amb flames 
del contingut. 

 Accidents amb explosió del contingut amb destrucció del continent. 
 

 
 
 
 
 

Alerta 

- En accidents que, malgrat són o poden ser importants, només poden 
afectar les persones, els béns i el medi ambient de l'entorn immediat. 
 
- En accidents que, a més de l'entorn immediat, puguin afectar altres 
zones més enllà de l'entorn immediat, incloent nuclis urbans o zones 
d'especial interès medioambiental. 
 
En aquests 2 supòsits, sempre que: 
 
 Hi hagi desperfectes en el continent, amb fuita o vessament del 

contingut. 
 Hi hagi danys o incendi al continent i fuita amb flames del 

contingut. 
 Hi hagi explosió del contingut amb destrucció del continent. 

 

Emergència 
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4.1.1.2. Criteris d’activació. Nivells. Risc d’inundacions 
 
Quadre d’equivalència amb els nivells referenciats a la Directriz Básica de Planificación de PC 
ante el Riesgo de Inundaciones. 

 
 

Fases de la Directriu Nivells del Pla Inuncat 

Preemergència Avis 

Emergència Situació 0 Prealerta 

 Situació 1 Alerta 

 Situació 2 Emergència 1 

 Situació 3 Emergència 2 

 
AVIS 
 
Correspon un AVÍS per risc d’inundacions en els casos següents: 
 

 Quan el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) emeti un avís de Situació 
Meteorològica de Perill (SMP) per pluja intensa per a la comarca de l’Alt 
Empordà, amb un horitzó temporal de predicció entre 36 i 72 hores, de grau 2 
o superior. 

 

 Quan el CECAT i/o l’ACA comuniqui que està previst que la presa del Pantà de 
Boadella faci maniobres ordinàries de control que impliquin cabals superiors als 
habituals del riu Muga. 

 
L’avís no implica l’activació del pla, però pot generar actuacions preventives  
 
 
PREALERTA  
 
Correspon una prealerta per risc d’inundacions en els casos següents: 
 

 Quan el SMC emeti un avís de SMP per pluja intensa per a la comarca de l’Alt 
Empordà, amb un horitzó temporal de predicció inferior a les 6 h, de grau 2. 

 

 Quan el CECAT i/o l’ACA comuniqui que el cabal que es desguassa de la presa 
del Pantà de Boadella sigui proper al que pot produir danys i/o inundacions 
aigües avall de la presa. 

 

 Que els nivells dels rius del municipi estiguin propers al que produeix danys. 
 
La prealerta no implica l’activació del pla. 
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ALERTA 
 
El pla s'activa nivell d’alerta davant de les situacions següents: 
 

 Quan el CECAT informa de l’activació del Pla especial d'emergències per 
inundacions de Catalunya (INUNCAT) nivell d’alerta per afectació a la zona on 
es troba el municipi de Figueres. 

 Quan el SMC emeti un avís de SMP per pluja intensa per a la comarca de l’Alt 
Empordà, amb un horitzó temporal de predicció inferior a les 6 hores, de grau 3 
o superior. 

 Davant d’inundacions en zones de conreu que no afectin ni puguin afectar a 
persones, béns i vies de comunicació. 

 Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure inundacions importants o 
imminents a curt termini. 

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

 Quan el CECAT i/o ACA comuniqui que la presa del Pantà de Boadella ha 
qualificat l’escenari 11 (aplicació de mesures correctores) i/o l’aigua que es 
desguassa de la presa sigui la que produeix desbordament sense que hi hagi 
danys importants. 

 
 
EMERGÈNCIA 1 
 
El pla s'activa nivell d’emergència 1 davant de les situacions següents: 
 

 Quan el CECAT informa de l’activació del pla INUNCAT nivell d’emergència 1 per 
afectació a la zona on es trobi el municipi de Figueres.  

 Quan hi ha inundacions i aquest fet pot comportar, per la seva evolució, un 
greu risc pel municipi de Figueres. 

 Quan el CECAT i/o ACA comuniqui que la presa del Pantà de Boadella ha 
qualificat l’escenari excepcional o escenari 22 i/o el desguàs de la presa sigui la 
que produeix danys importants aigües avall de la presa. 

 
 
EMERGÈNCIA 2 
 
El pla s'activa nivell d’emergència 2 davant de les situacions següents: 
 

 Quan el CECAT informa de l’activació del pla INUNCAT nivell d’emergència 2 per 
afectació a la zona on es trobi el municipi de Figueres. 

                                                           
1 Escenari d’aplicació de mesures correctores o escenari 1: s’han produït esdeveniments que de no aplicar-se 

mesures de correcció (tècniques d’explotació, desembassament,…), podria ocasionar perill d’avaria greu o de 
ruptura de la presa, per bé que la situació es pot solucionar amb seguretat per mitja de l’aplicació de les mesures 
previstes i els mitjans disponibles. 
2 Escenari excepcional o escenari 2: Existeix perill de ruptura o avaria greu de la presa i no pot assegurar-se amb 
certesa que es pugui ser controlat per mitja de l’aplicació de les mesures i mitjans disponibles. 
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 Quan el CECAT i/o ACA comuniqui que a la presa del Pantà de Boadella hi ha 
una escenari límit o escenari 33 i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix 
danys molt importants aigües avall de la presa. 

 
 
AVÍS D’OBSERVACIÓ 
 
El CECAT i/o del SMC pot emetre avisos d’observacions meteorològiques que indiquin 
que en algun punt pot estar plovent considerablement o per sobre del llindar previst, i 
l’evolució que es preveu durant la següent hora, amb la finalitat d’intensificar el 
seguiment del fenomen i d’intensificar la vigilància dels punts d’actuació prioritària. 
 
 
FI DE L’EMERGÈNCIA 
 
La Direcció del pla INUNCAT, través del CECAT, comunicarà la fi de l’emergència als 
municipis afectats. 
 
 
Criteris d’activació del pla INUNCAT. Pla especial d’emergències per inundacions de 
Catalunya. 
 
 

Situació 
Fase 

d’activació 

 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. 

 
 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prealerta 

 
 
 

                                                           
3 Escenari límit o escenari 3: La probabilitat de ruptura de la presa es elevada o ja ha començat, resultant 

pràcticament inevitable que es produeixi l’onada d’avinguda generada per la ruptura. 
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Situació 
Fase 

d’activació 

 
 Quan és molt probable que es puguin produir inundacions 

importants a molt curt termini, 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,  de grau 5 i 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,.... 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Alerta 

 
 Es produeixin inundacions en rius, rieres, torrents,…(produïdes per 

desgel o fusió de neu, obstrucció de lleres, invasió de lleres, 
enfonsaments o dificultats de drenatge) que tinguin efectes 
importants però limitats sobre el territori. 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, 
rieres,… sobrepassa la llera (hi ha desbordament) i es preveu que 
es comencin a produir 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. 
 
 Excepcionalment, la direcció del pla podrà valorar l’activació del pla 

en emergència 1, preventivament, 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emergència 
1 
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Situació 
Fase 

d’activació 
 
 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) que afectin una extensió 
important del territori. També en 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. 

 

 
 
 

 
Emergència     

2 

 
 
4.1.1.3. Criteris d’activació. Nivells. Risc de Nevades 
 
AVÍS 
 

 Quan el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) emeti un preavís de Situació 
Meteorològica de Perill (SMP) per neu, per a la comarca de l’Alt Empordà, amb 
un horitzó temporal de predicció entre 36 i 96 hores. 

 
L’avís preventiu no activa el Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya 
(NEUCAT) 
 
PREALERTA 
 

 Quan el SMC emeti un avís de SMP per neu, per a la comarca del Alt Empordà, 
amb un horitzó temporal de predicció entre 12 i 36 hores: 
 
- De grau 1 i de grau 2, a cota inferior 6004 
- De grau 3 o superior. 

 
La prealerta no activa el pla, però genera unes actuacions preventives que haurem de 
tenir en compte. 
 
ALERTA 
 
El pla s'activa nivell d’alerta davant de les situacions següents: 
 

 Quan el SMC emeti un avís de SMP per neu, per a la comarca del Alt Empordà, 
amb un horitzó temporal de predicció menor a les 12 hores: 

                                                           
4 Pot ser una probabilitat de neu acumulada en 24 hores de: 

- gruix > 0 cm a cotes inferiors a 300 metres 
- gruix > 2 cm a cotes superiors a 300 metres fins a 600 metres 
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- De grau 1 i de grau 2, a cota inferior 300. 
- De grau 3 i de grau 4. 

 

 Quan es faci necessari l’ús de cadenes de manera generalitzada a la comarca de 
l’Alt Empordà. 

 

  Quan en les comarques adjacents, es talli el trànsit de vehicles pesats i 
articulats per carretera i autopista, i es derivin als aparcaments preestablerts en 
el pla NEUCAT. 

 

 Quan es produeixin, a Figueres, talls de subministrament puntuals i/o de curta 
durada d’algun dels serveis bàsics a causa de la neu. 

 

 L’Alcalde/ssa després d’un nivell d’emergència pot activar l’alerta del pla, fins 
que s’hagi restablert la normalitat a la ciutat i en els seus serveis bàsics. 

 
 
EMERGÈNCIA 1 
 
El pla s'activa nivell d’emergència 1 davant de les situacions següents: 
 

 Quan el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) emeti un avís de SMP per neu, 
per a la comarca de l’Alt Empordà, amb un horitzó temporal de predicció 
menor a les 12 hores, de grau 5 o 6. 

 

 Quan com a conseqüència de la neu, a la ciutat de Figueres, es comencin a 
produir afectacions a la xarxa viària interior, en algun dels serveis bàsics o a la 
població: 

 
o Es decideixi tallar el trànsit a un nombre considerable de vies per 

facilitar les tasques de neteja i/o per garantir-ne la seguretat. 
o Es comenci a produir el bloqueig de vehicles i/o persones en indrets de 

la ciutat. 
o Es tingui constància que comencen a quedar aïllats nuclis de població 

com a conseqüència dels talls a les vies de comunicació. 
o S’interrompi el funcionament de diferents mitjans de transport 

ferroviari, autobusos de línia urbana i/o interurbana i en el transport 
escolar. 

o 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. 

o S’impedeixi la circulació de vehicles per l’autopista AP-7 a la comarca 
de l’Alt Empordà per causa de la neu acumulada o presència de glaç en 
la via. 
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EMERGÈNCIA 2 
 
El pla s'activa nivell d’emergència 2 sempre que: 
 

 Com a conseqüència de la neu, a la ciutat de Figueres, es comencin a produir 
afectacions molt importants a la xarxa viària, o en els serveis bàsics o a la 
població de forma generalitzada en l’àmbit territorial, a més de la comarca de 
l’Alt Empordà, en les comarques adjacents, i es prevegi un horitzó temporal 
llarg de l’episodi. 

 
Un cop desactivats aquests nivells, si s'escau, s'entra en període de recuperació si 
s’han produït grans desperfectes en edificis o infraestructures. 
 
 
FI DE L’EMERGÈNCIA 
 
La Direcció del pla NEUCAT, a través del CECAT, comunicarà la fi de l’emergència. 
 
 
Criteris d’activació del pla NEUCAT. Pla especial d’emergències per nevades de 
Catalunya. 
 
 

Situació 
Fase 

d’activació 

 
 Es 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. 
 

 
 

 
Prealerta 

 
 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. 
 

 
 
 
 
 

Alerta 
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Situació 
Fase 

d’activació 
 
 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emergència 
1 

   
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. 

 

 
 
 
 
 
 

Emergència 
2 
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4.1.1.4. Criteris d’activació. Nivells. Risc de Moviments sísmics 
 
PREALERTA 
 
El Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT) no contempla la 
prealerta, malgrat tot, el CECAT pot emetre un avís de prealerta als ajuntaments quan 
s’hagi produït un sisme amb una intensitat III o III-IV (MSK) a les zones A del territori 
català. El municipi de Figueres està dins d’aquesta zona denominada A. 
 
 
ALERTA 
 
El pla s'activa en nivell d’alerta del davant dels següents supòsits: 
 

 Quan el sisme ha estat àmpliament percebut per la població (intensitat de IV-V 
a V-VI). 

 Quan a causa del sisme s’han produït ferits lleus. 

 Quan quedin d'1 a 10 persones/famílies sense casa (danys construcció i/o 
habitatges no ocupables) 

 Al final d’una situació d’emergència, mentre es realitzen les tasques que 
permetran el retorn a la normalitat. 

 
 
EMERGÈNCIA 1 
 
El pla s'activa en nivell d’emergència 1 quan es produeixi un fenomen sísmic que tingui 
efectes importants però limitats i/o localitzats sobre el territori, i a partir dels supòsits: 
 

 A partir de la producció de danys molts lleugers (intensitat de V a VI-VII). 

 A partir d'una persona morta o ferida greu a causa de l'ensorrament 
d'habitatges o altres edificis d'activitat humana. 

 A partir de 10 persones/famílies sense casa (danys construcció i/o habitatges 
no ocupables) 

 Si es produeix desordre públic ciutadà per pànic. 

 Si hi ha fallada dels serveis bàsics importants a escala local. 

 Per afectació puntual d'instal·lacions industrials, embassaments, etc. per efecte 
dominó 

 
 
EMERGÈNCIA 2 
 
El pla s'activa en nivell d’emergència 2 quan es produeixi un fenomen sísmic els efectes 
del qual afecti una extensió important de territori, i a partir dels següents supòsits: 
 

 A partir de la producció de danys moderats a les construccions (intensitat de VII 
o superior). 
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 Si hi ha més de 10 persones mortes o ferides greus a causa de l'ensorrament 
d'habitatges o altres edificis d'activitat humana. 

 Si hi ha més de 100 persones/famílies sense casa (danys construcció i/o 
habitatges no ocupables) 

 Si hi ha fallada dels serveis bàsics importants a escala comarcal o regional. 

 Per afectació important d'instal·lacions industrials, embassaments, etc. que 
obliguin a activar altres plans d'emergència espacials o específics. 

 
Un cop desactivades els nivells del SISMICAT, s'entra en període de recuperació. 
 
 
FI DE L’EMERGÈNCIA 
 
La Direcció del pla SISMICAT, a través del CECAT, comunicarà la fi de l’emergència. 
 
 
Quadre d’equivalència amb els nivells referenciats a la Directriz Básica de Planificación 
de PC ante el Riesgo sísmico 
 

Nivell d’activació SISMICAT 
Correspondència                                                                                                         

DBRS* 

Alerta 0 

Emergència 1 1 

Emergència 2 
2 

3 ** 

 
* Directriz Básica de Planificación de PC ante el Riesgo sísmico (normativa estatal). 
 
** Si l'emergència es declarés d'interès estatal, les funcions de direcció i coordinació 
de l'emergència serien exercits pel Comitè de Direcció amb intervenció del Ministerio 
del Interior. El CECAT esdevindria CECOPI (Centre de Coordinació Operativa Integrat). 
 
 
Criteris d’activació del SISMICAT. Pla especial d’emergències sísmiques de Catalunya. 
 
 

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 
 
Segons la percepció: 
-  Sisme amb percepció àmplia en un o varis municipis. 
-  Sisme amb percepció parcial en una o vàries comarques. 
 

 
 

 
Prealerta 
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Situació 
Fase 

d’activació 

 
Segons la intensitat: 
         
- Sisme d'intensitat entre IV i IV-V en comarques amb densitat de   
població alta o Zona A. 
 
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. 

 

 
 

 
 

Alerta 

 
Segons la intensitat: 
 
- Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en comarques amb densitat de 
població alta o Zona A. 
 
Segons la percepció o dany: 
 
- Sisme amb entre 1 i 10 víctimes de qualsevol categoria. 
- Sisme amb entre 1 i 65 víctimes greus. 
- 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. 
 

 
 
 
 
 

Emergència 
1 

 
Segons la intensitat: 
 
- Sisme d'intensitat superior a VII en comarques Zona A. 
 
Segons la percepció o dany: 
 
- 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. 
 

 
 
 
 

Emergència 
2 
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4.1.1.5. Criteris d’activació. Nivells. Risc de vent 
 
PREALERTA  
 
Durant aquesta fase, tots els organismes involucrats hauran de fer el seguiment de les 
informacions trameses des de CECAT. La comunicació de prealerta del VENTCAT, no 
activa el Pla, però implicarà les següents actuacions:  

o Seguiment de la situació.  
o Presa de mesures (en cas que calgui) per a la reducció del risc i de protecció 

a la població.  
o Comprovació de la disponibilitat de mitjans: equips de resposta, revisió de 

maquinària, tancament d’operacions obertes de manteniment...  
o Preparació per a un possible empitjorament de la situació.  

 
ACTIVACIÓ DEL PLA  
 
L’activació del pla comporta una intensificació de les actuacions anteriors:  

o Implica un seguiment més detallat de les actuacions dels grups operatius i 
dels municipis afectats, així com la difusió de la informació significativa 
entre la resta d’organismes implicats i de la població.  

o Es mobilitzaran el RRHH i materials dels grups d’actuació i les actuacions 
aniran focalitzades al restabliment de la normalitat.  

 
Els municipis valoraran la conveniència d’ajornar activitats esportives o d’altres 
activitats a l’aire lliure i la recomanació de no circular en les zones afectades. Així 
mateix s’evitaran les activitats en la muntanya i al lleure i es valorarà la suspensió de 
l’activitat docent i d’activitats esportives o lúdiques realitzades a l’aire lliure o en 
instal·lacions vulnerables. 
 
La difusió de la informació es farà valorant les afectacions entre d’altres a:  

o La xarxa de subministrament elèctric, la xarxa de telecomunicacions o en el 
subministrament d’aigua potable per manca de subministrament elèctric.  

o la circulació de vehicles tant en la xarxa viària com en la ferroviària: rutes 
alternatives i inici dels treballs de retirada d’objectes que obstaculitzin la 
circulació. 

o Les edificacions o infraestructures que puguin tenir afectació sobre la 
població.  

 
FI DE L’EMERGÈNCIA 
 
La Direcció del pla VENTCAT, a través del CECAT, comunicarà la fi de l’emergència. 
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4.1.1.6. Criteris d’activació. Nivells. Pla bàsic. 
 
 
PREALERTA 
 
Hi haurà una prealerta davant de les situacions següents: 
 

 Quan el CECAT informa d’una prealerta del Pla de protecció civil de Catalunya 
(PROCICAT) per a un risc no especial5, que pot afectar el municipi de Figueres. 

 Quan es previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la 
població a mig termini. 

 
La prealerta no implica l’activació del pla. 
 
 
ALERTA 
 
El pla s'activa nivell d’alerta davant de les situacions següents: 
 

 Quan el CECAT informa de l’activació del pla PROCICAT nivell d’alerta, per a un 
risc no especial, que afecta o pot afectar, tot o part del municipi de Figueres. 

 Quan hi ha una emergència en determinades instal·lacions o infraestructures, 
que no produeixen danys a l’exterior però que poden produir alarma en la 
població. 

 Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d’emergència 
important a la població a curt termini, i no estan relacionats amb un risc 
especial6 

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

 
 
EMERGÈNCIA 
 
El pla s'activa nivell d’emergència en general davant de les situacions següents: 
 

 Quan el CECAT informa de l’activació del pla PROCICAT nivell d’emergència, per 
a un risc no especial, que afecta tot o part del municipi de Figueres. 

 S’aplicarà el nivell d’emergència davant aquells supòsits que es puguin definir 
com de calamitat pública, amb nombrosa població afectada i víctimes greus, o 
situacions amb danys greus al medi ambient, i no relacionats amb els riscos 
especials7 

                                                           
5 Riscos especials, vegeu els apartats del 4.1.1.1 al 4.1.1.8 
6 Exemples de riscos no especials: onada de calor, onada de fred, forts vents, incendi urbà, col·lapse 
d’estructures d’un edifici, pandèmia... 
7 Els riscos especials, a Figueres són: inundació, accident en el transport de mercaderies perilloses per 
carretera o ferrocarril, nevada, emergència sísmica i risc per vent. 
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4.1.2. TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES A CADASCUN DELS NIVELLS 
 
4.1.2.1. Tasques preventives i operatives per nivells. Risc d’accidents en el transport 
de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. 
 
La Guàrdia Urbana si detecta o té coneixement d’un accident en un transport de 
mercaderia perillosa ho comunica immediatament a: 
 

- Telèfon únic d’emergències de Catalunya 112 
- Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) (Tel. 93 551 72 85) 

 
ALERTA 
 

 Si es donen les condicions per activar nivell d’alerta del pla TRANSCAT (vegeu 
4.1.1.1) el CECAT ho comunica al CRA i aquest a l’Alcalde/ssa i al Coordinador 
municipal de l’emergència. 

 L’Alcalde/ssa activa el pla de protecció civil municipal nivell d’alerta. 

 El CRA o el Coordinador municipal de l’emergència tramet per correu 
electrònic/telèfon l’activació de pla, com a mínim, a: 

o CECAT 
o Als Regidor/ores delegats 
o Membres del Comitè municipal de l’emergència (Vegeu Doc. 6.1) 
o Comandaments de la Guàrdia Urbana  
o Centre de coordinació operativa de la Guàrdia Urbana – CECOP 
o Caps dels Serveis municipals afectats per l’activació del Pla (Educació, 

Serveis socials, Esports, Manteniment Urbà i Urbanisme. 
o Personal tècnic dels departaments afectats 
o Empreses: Fisersa i Ecoserveis. 
o  Associació de Voluntaris de Protecció civil de Figueres. 
o Centres amb pla d’autoprotecció homologat (PAU) afectats per 

l’activació del Pla. 
 

 Accions mínimes municipals que genera: 
o Informar al Comitè municipal de l’emergència 
o Habilitar el Centre de coordinació operativa municipal (CECOPAL) 

 
 
ACTIVAR ELS GRUPS LOCALS D’ACTUACIÓ, D’ACORD AMB LA NECESSITAT DE L’ALERTA: 
 

 Grup local d’ordre i avisos a la població (Guàrdia Urbana ): 
 

o Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència. 
o Avís als elements vulnerables comunicant les mesures d’autoprotecció 

que s’estableixin des de la direcció del TRANSCAT, en cas de dubte, 
recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials. 

o Si s’escau, col·laborar en l’evacuació de persones de la zona. 
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 Grup local logístic i d’acollida: 
 

o Tenir preparat poder obrir centres d’acolliment provisionals de 
persones i/o la disponibilitat d’allotjament en establiments hotelers de 
la ciutat per les persones que han de ser evacuades.  

o En cas de llarg confinament, avituallament dels elements vulnerables 
amb concentració de persones que no siguin autosuficients. 

o Gestionar els voluntaris espontanis o ocasionals que es presentin. 
 

 Grup local d’intervenció. No n’hi ha. 
 

 Grup local sanitari. No n’hi ha. 
 

 Gabinet d’informació local, amb coordinació amb el gabinet d’informació 
TRANSCAT: 

 
o Emetre informació local als mitjans de comunicació locals, i mitjançant 

la pàgina web de l’ajuntament i xarxes socials, sobre la situació d’alerta, 
de les accions empreses i dels consells d’autoprotecció per a la població. 

o Habilitar punts d’informació a la població, si s’escau. 
o Coordinar les accions dels grups locals d’actuació amb els altres grups 

directes del la pla TRANSCAT, a través del CCA si n’hi ha, sota la direcció 
del grup d’intervenció TRANSCAT (bombers). 

o Si s’escau, convocar la Coordinadora tècnica dels grups locals d’actuació 
(si no està reunit el Comitè municipal de l’emergència): 

 
- L’Alcalde/ssa. 
- El Regidor/a delegat de seguretat i protecció civil. 
- El coordinador municipal de l’emergència 
- El cap del grup local d’ordre (Guàrdia Urbana) 
- El cap del grup local logístic i d’acollida. 
- El cap de mobilitat i via pública. 
- El personal tècnic o/i Regidors/ores que indiqui l’Alcalde/ssa. 

 

 Posar a disposició de la situació els recursos humans i materials municipals 
disponibles. 

 Activació, si s’escau, dels plans d’autoprotecció dels centres de la zona afectada. 

 Suspendre esdeveniments públics i altres activitats properes i a l’aire lliure, si 
escau. 

 El CRA està en contacte amb el CECAT. 

 El CRA i el Coordinador municipal de l’emergència segueixen l’evolució de la 
situació a través de les informacions del CECAT i de les que generi in situ, o en el 
CCA, la Guàrdia Urbana. 

 Si l’alerta procedeix d’un nivell previ d’emergència, l’actuació municipal es 
mantindrà necessària fins el restabliment de la normalitat a la zona afectada. 
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EMERGÈNCIA 
 

 Si es donen les condicions per activar nivell d’emergència del pla TRANSCAT (vegeu 
4.1.1.1) el CECAT ho comunica al CRA i aquest a l’Alcalde/ssa i al Coordinador 
municipal de l’emergència. 

 L’Alcalde/ssa activa el pla de protecció civil municipal nivell d’emergència. 

 El CRA o el Coordinador municipal de l’emergència tramet per correu 
electrònic/telèfon l’activació de pla nivell emergència, com a mínim, a: 

 
o CECAT 
o Membres del Comitè municipal de l’emergència (Vegeu Doc 6.1) 
o A totes les persones incloses en el sistema correu electrònic 

@figueres.org (personal, Regidors/ores, serveis...) 
o Empreses: Fisersa i Ecoserveia. 
o Associació de Voluntaris de Protecció civil de Figueres. 
o Centres amb pla d’autoprotecció homologat (PAU) 
 

 Accions mínimes municipals que genera: 
 

o Convocar el Comitè municipal de l’emergència en el Centre de 
coordinació operativa municipal (CECOPAL) 

o Activar els grups locals d’actuació, d’acord amb la necessitat de l’alerta: 
 

 Grup local d’ordre i avisos a la població (Guàrdia Urbana): 
 
- Controlar els accessos a la zona afectada, en coordinació amb els 

Mossos d’Esquadra (grup d’ordre TRANSCAT) si així ho indiquen 
els bombers (grup d’intervenció TRANSCAT). 

- Donar avisos, consells d’autoprotecció o informar a la població 
més exposada al risc o als elements vulnerables, en coordinació 
amb els Mossos d’Esquadra (grup d’ordre TRANSCAT) si així ho 
indiquen els bombers (grup d’intervenció TRANSCAT). 

- Fer evacuar o confinar la població de les edificacions, en 
coordinació amb els Mossos d’Esquadra (grup d’ordre) si així ho 
indiquen els bombers (grup d’intervenció). 

 
 Grup local logístic i d’acollida: 

 
- Si s’escau, obrir els pavellons o els centres que indiqui el Comitè 

municipal de l’emergència com a centre d’acolliment 
provisional. Garantir-ne el funcionament, mentre estigui actiu. 

- Gestionar el possible allotjament en establiments hotelers de 
persones o famílies que ho necessitin. 

- Gestionar la situació d’aquella part de la població especialment 
vulnerable (gent gran, discapacitada, amb necessitats especials) 
que poden quedar aïllada o confinada en els seus domicilis, i 
tenir problemes d’avituallament, si la situació s’allarga en el 
temps i els serveis bàsics queden afectats. 

- Gestionar els voluntaris espontanis/ocasionals que es presentin. 
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 Grup local d’intervenció. No n’hi ha. 
 
 Grup local sanitari. No n’hi ha. 

 
 Gabinet d’informació local, amb coordinació amb el gabinet 

d’informació TRANSCAT: 
 

- Emetre informació local als mitjans de comunicació locals, i 
mitjançant la pàgina web de l’ajuntament i xarxes socials, sobre 
la situació d’emergència, de les accions empreses i dels consells 
d’autoprotecció per a la població. 

- Habilitar punts d’informació a la població, si s’escau. 
 

 Coordinar les accions dels grups locals d’actuació amb els altres grups directes del 
pla TRANSCAT, a través del CCA si n’hi ha, sota la direcció del grup d’intervenció 
TRANSCAT (bombers). 

 

 Si s’escau, convocar la Coordinadora tècnica dels grups locals d’actuació (si no està 
reunit el Comitè municipal de l’emergència): 

 
o L’Alcalde/ssa. 
o El Regidor/a delegat de seguretat i protecció civil. 
o El coordinador municipal de l’emergència 
o El cap del grup local d’ordre (Guàrdia Urbana) 
o El cap del grup local logístic i d’acollida. 
o El cap de mobilitat i via pública. 
o El personal tècnic o/i Regidor/as/ores que indiqui l’Alcalde/ssa. 
 

 Posar a disposició de la situació els recursos humans i materials municipals 
disponibles. 

 Activació, si s’escau, dels plans d’autoprotecció dels centres de la zona afectada. 

 Suspendre esdeveniments públics i altres activitats properes i a l’aire lliure, si 
escau. 

 El CRA està en contacte amb el CECAT. 

 El CRA i el Coordinador municipal de l’emergència segueixen l’evolució de la 
situació a través de les informacions del CECAT i de les que generi in situ, o en el 
CCA, la Guàrdia Urbana. 

 Si s’escau, finalitzada l’emergència s’efectuaran les accions necessàries de 
recuperació i de retorn a la normalitat. 
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4.1.2.2. Tasques preventives i operatives per nivells. Risc d’inundacions 
 
La Guàrdia Urbana, si es produeix una inundació per desbordament d’un riu al seu pas 
pel terme municipal, ho comunica immediatament a: 
- Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) (Tel. 93 551 72 85) 
- Si es necessita ajut extern (bombers, SEM, Mossos d’Esquadra) trucar al Telèfon únic 
d’emergències de Catalunya 112. 
 
AVÍS 
 

 Es un avís preventiu, no activa del pla. 

 Es donen les condicions per a l’AVÍS (vegeu 4.1.1.2). 

 El CRA o el Coordinador municipal de l’emergència tramet per correu electrònic 
l’avís, com a mínim, a: 

 
- Alcalde/ssa i als Regidors/ores delegats. 
- Membres del Comitè municipal de l’emergència (Vegeu Doc. 6.1) 
- Comandaments de la Guàrdia Urbana  
- Centre de coordinació operativa de la Guàrdia Urbana - CECOP 
- Caps dels Serveis municipals afectats afectats per l’activació del Pla (Educació, 
Serveis socials, Esports, Manteniment Urbà i Urbanisme. 
- Personal tècnic dels departaments afectats. 
- Empresa: Fisersa i Ecoserveis. 
- Associació de Voluntaris de Protecció civil de Figueres. 

 

 Si hi ha un avís de Situació Meteorològica de Perill (SMP) del Servei 
Meteorològic de Catalunya (SMC) per pluja intensa com indica el 4.1.1.2 (avís), 
el Coordinador municipal de l’emergència activarà el Protocol d’actuació 
municipal davant la previsió, o en situació, de pluja intensa corresponent a 
accions per minimitzar els efectes d’una possible pluja intensa en alguns punts 
de la via pública. 

 

 El CRA i el Coordinador municipal de l’emergència segueix l’evolució de les 
prediccions meteorològiques per a la comarca de l’Alt Empordà, mitjançant del 
SMC i de l’AEMET, i les informacions del CECAT i ACA. 

 
PREALERTA 
 

 Una prealerta no activa el pla, però genera unes actuacions municipals. 

 Es donen les condicions per a la prealerta (vegeu 4.1.1.2). 

 El CRA o el Coordinador municipal de l’emergència tramet per correu 
electrònic/telèfon la situació de prealerta, com a mínim, a: 

 
- Alcalde/ssa i als Regidors/ores delegats. 
- Membres del Comitè municipal de l’emergència (Vegeu Doc. 6.1) 
- Comandaments de la Guàrdia Urbana  
- Centre de coordinació operativa de la Guàrdia Urbana - CECOP 
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- Caps dels Serveis municipals afectats afectats per l’activació del Pla (Educació, 
Serveis socials, Esports, Manteniment Urbà i Urbanisme. 
- Personal tècnic dels departaments afectats. 
- Empresa: Fisersa i Ecoserveis. 
- Associació de Voluntaris de Protecció civil de Figueres. 
- CECAT comunicat de caràcter informatiu. 

 

 Accions municipals preventives que genera: 
 
- L’Alcalde/ssa pot convocar la Coordinadora tècnica dels grups locals d’actuació: 
 

o L’Alcalde/ssa. 
o El Regidor/a delegat de seguretat i protecció civil 
o El coordinador municipal de l’emergència 
o El cap del grup local d’ordre (Guàrdia Urbana) 
o El cap del grup local logístic i d’acollida. 
o La cap de mobilitat i via pública. 
o El personal tècnic o/i Regidor/ores que indiqui l’Alcalde/ssa. 

 
- La Guàrdia Urbana i Voluntaris de Protecció civil efectuen tasques de vigilància i 
observació del comportament dels rius i rieres, especialment del possible augment de 
la Muga i del Manol. 
 
- Si encara no s’ha fet, el Coordinador municipal de l’emergència activarà el Protocol 
d’actuació municipal davant la previsió, o en situació, de pluja intensa corresponent a 
accions per minimitzar els efectes d’una possible pluja intensa en alguns punts de la via 
pública. 
 

 El CRA i el Coordinador municipal de l’emergència segueix l’evolució de les 
prediccions meteorològiques per a la comarca de l’Alt Empordà, mitjançant del 
SMC i de l’AEMET, i les informacions del CECAT i ACA. 

 
ALERTA 
 

 Si es donen les condicions per activar l’alerta del pla INUNCAT (vegeu 4.1.1.2) el 
CECAT ho comunica al CRA i aquest a l’Alcalde/ssa i al Coordinador municipal 
de l’emergència. 

 L’Alcalde/ssa activa el pla de protecció civil municipal nivell alerta. 

 El CRA o el Coordinador municipal de l’emergència tramet per correu 
electrònic/telèfon l’activació de pla en alerta, com a mínim, a: 

 
o CECAT 
o Als Regidor/ores delegats 
o Membres del Comitè municipal de l’emergència (Vegeu Doc. 6.1) 
o Comandaments de la Guàrdia Urbana  
o Centre de coordinació operativa de la Guàrdia Urbana – CECOP 
o Caps dels Serveis municipals afectats per l’activació del Pla (Educació, 

Serveis socials, Esports, Manteniment Urbà i Urbanisme. 
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o Personal tècnic dels departaments afectats 
o Empreses: Fisersa i Ecoserveis. 
o Associació de Voluntaris de Protecció civil de Figueres. 
o Centres amb pla d’autoprotecció homologat (PAU) afectats per 

l’activació del Pla. 
 

 Accions mínimes municipals que genera: 
o Informar al Comitè municipal de l’emergència 
o Habilitar el Centre de coordinació operativa municipal (CECOPAL) 
o Activar els grups locals d’actuació, d’acord amb la necessitat de l’alerta: 

 
1.- Grup local d’ordre i avisos a la població (Guàrdia Urbana): 
 
- Observar el comportament dels rius i rieres, especialment: 
 

Riu Manol i la Riera Galligans 
 

- Controlar els punts conflictius de la xarxa viària o del clavegueram (vegeu Doc. 3. 
Apartat 3.1.2.5) 
 
- Senyalitzar la prohibició de pas a persones i vehicles als accessos al riu Manol: 
 

Codi Descripció UTM X UTM Y Situació plànol 

I-1 
C/ Ausiàs March amb C/ Joan Maria 

Guasch, sobre el Rec de Susanna 
496833.76 4677520.03 C-5 

I-2 N II just al costat de la Fàbrica HECO 497605.37 4677729.48 C-6 

I-3 Camí de les Forques 497095.19 4678096.17 C-5, D-5 

I-4 Ronda Sud sota la via del tren 497458.41 4678499.80 D-5, D-6 

I-5 
Creuament Ronda Parc, C/ Avinyonet, 
Carrer Damas Calvet i Passatge Nou 

496263.40 4679321.49 E-4 

I-6 
Ronda Sud, des d'on la travessa el rec 
del Malpàs fins l'alçada de l'AutoEquip 

498000.47 4678801.89 D-6, E-6 

I-7 
Connexió Camí Vell de Vilatenim amb 

Carretera de Llança 
499024.78 4680117.93 F-8 

I-8 Carrer Tapis 497446.38 4680500.89 G-5, G-6, F-5, F-6 

I-9 
Zona àmplia de Vilatenim i Palol entre 

el Riu Manol i Riera Galligans. 
499928.34 4679477.86 

F-8, F-9, F-10, F-
11, E-8, E-9, E-10 

 
- Avís als elements vulnerables comunicant les mesures d’autoprotecció que 
s’estableixin. 
 
- Si s’escau, col·laborar en l’evacuació de persones de la zona afectada. 
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2.- Grup local logístic i d’acollida: 
 
- Si s’escau, obrir els centres que indiqui el Comitè municipal de l’emergència (vegeu 
Doc. 4, Apartat 3) com a centre d’acolliment provisional de persones. Garantir-ne el 
seu funcionament, mentre estigui actiu. 
 
- Gestionar el possible allotjament en establiments hotelers de persones o famílies que 
ho necessitin. 
 
- Gestionar la situació d’aquella part de la població especialment vulnerable (gent gran, 
discapacitada, amb necessitats especials) que poden quedar aïllada o confinada en els 
seus domicilis, i tenir problemes d’avituallament, si la situació s’allarga en el temps i els 
serveis bàsics queden afectats. 
 
- Gestionar els voluntaris espontanis o ocasionals que es presentin. 
 
3.- Grup local de neteja de la via pública, si s’escau: 
 
- Retirada de la via pública dels materials o objectes dipositats pels ciutadans que 
resultin malmesos per la inundació. 
 
- Retirada de la via pública dels materials o objectes dipositats per la riuada. 
 
- Vetllar per la recollida selectiva d'aliments deteriorats, de residus, d'altres productes 
que puguin resultar perillosos per a la salut a l’haver resultat malmesos per l'aigua, i 
dels animals morts. 
 
- Neteja de carrers, places i altres zones públiques. 
 
El grup local de neteja de la via pública té el suport de les brigades municipals, si 
s’escau. 
 
4.-  Grup local d’intervenció. No n’hi ha. 
 
5.-  Grup local sanitari. No n’hi ha. 
 
6.- Gabinet d’informació local, coordinat amb el gabinet d’informació INUNCAT: 
 
- Emetre informació local als mitjans de comunicació locals, i mitjançant la pàgina web 
de l’ajuntament, sobre la situació d’alerta, de les accions empreses i dels consells 
d’autoprotecció per a la població. 
 
- Coordinar les accions dels grups locals d’actuació amb els altres grups directes del la 
pla INUNCAT, a través del CCA si n’hi ha, sota la direcció del grup d’intervenció 
INUNCAT (bombers). 
 
- Si s’escau, convocar la Coordinadora tècnica dels grups locals d’actuació (si no està 
reunit el Comitè municipal de l’emergència): 
 

o L’Alcalde/ssa. 
o El Regidor/a delegat de seguretat i protecció civil. 
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o El coordinador municipal de l’emergència 
o El cap del grup local d’ordre (Guàrdia Urbana) 
o El cap del grup local logístic i d’acollida. 
o El cap de mobilitat i via pública. 
o El personal tècnic o/i Regidor/ores que indiqui l’Alcalde/ssa. 
 

 Posar a disposició els recursos humans i materials municipals disponibles. 
 
 Suspendre els esdeveniments públics a l’aire lliure que puguin tenir risc per 

tempestes elèctriques. 
 

 Activació, si s’escau, dels plans d’autoprotecció dels centres de la zona. 
 

 El CRA està en contacte amb el CECAT. 
 

 El CRA i el Coordinador municipal de l’emergència segueix l’evolució de les 
prediccions meteorològiques per a la comarca de l’Alt Empordà, mitjançant del 
SMC i de l’AEMET, i les informacions del CECAT i ACA. 

 
 El CRA i el Coordinador municipal de l’emergència segueixen l’evolució dels 

cabals i l’altura dels rius Manol i Muga a través de les seves estacions 
d’aforament automàtiques. (web ACA) (vegeu Doc. 3, apartat 3.1.2.5). 

 
 Si l’alerta procedeix d’un nivell previ d’emergència, l’actuació municipal es 

mantindrà necessària fins el restabliment de la normalitat a la zona afectada. 
 
EMERGÈNCIA 1 
 

 Si es donen les condicions per activar el nivell d’emergència 1 del pla INUNCAT 
(vegeu 4.1.1.2) el CECAT ho comunica al CRA i aquest a l’Alcalde/ssa i al 
Coordinador municipal de l’emergència. 

 
 L’Alcalde/ssa activa el pla de protecció civil municipal a nivell d’emergència 1. 

 
 El CRA o el Coordinador municipal de l’emergència tramet per correu 

electrònic/telèfon l’activació del pla en emergència, com a mínim, a: 
 

- CECAT 
- Membres del Comitè municipal de l’emergència. (Vegeu Doc 6.1) 
- A totes les persones incloses en el sistema correu electrònic @figueres.org 
  (personal, Regidor/a/ores, serveis...) 
- Empreses: Fisersa i Ecoserveis 
- Associació de Voluntaris de Protecció civil de Figueres 
- Centres amb pla d’autoprotecció homologat (PAU) 

 

 Accions mínimes municipals que genera: 
 

- Convocar el Comitè municipal de l’emergència en el Centre de coordinació 
operativa municipal (CECOPAL) 

- Activar els grups locals d’actuació: 
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1.-  Grup local d’ordre i avisos a la població (Guàrdia Urbana): 
 
- Controlar els accessos a les zones inundades o en risc, en coordinació amb els Mossos 
d’Esquadra (grup d’ordre INUNCAT). Senyalitzar i/o tancar els accessos, carrers o punts 
de la xarxa viària afectada per a la inundació o en risc. Facilitar l’actuació de la resta de 
grups. Allunyar les persones de les zones de risc. Garantir la seguretat ciutadana. 
 
- Donar avisos, consells d’autoprotecció o informar a la població més exposada al risc, 
en coordinació amb els Mossos d’Esquadra (grup d’ordre INUNCAT). 
 
- Fer evacuar o confinar la població de les cases o indrets en risc, en coordinació amb 
els Mossos d’Esquadra (grup d’ordre INUNCAT). Efectuar la relació dels evacuats i, si 
s’escau, dels edificis amb confinaments. 
 
- Observar el comportament dels rius i rieres, especialment: 
 

Riu Manol i Riera Galligans 
 
- Controlar els punts conflictius de la xarxa viària o del clavegueram (vegeu Doc. 3. 
Apartat 3.1.2.5). 
 
- Tancar els accessos els accessos al riu Manol: 
 
 

Codi Descripció UTM X UTM Y Situació plànol 

I-1 
C/ Ausiàs March amb C/ Joan Maria 
Guasch, sobre el Rec de Sussanna 

496833.76 4677520.03 C-5 

I-2 N II just al costat de la Fàbrica HECO 497605.37 4677729.48 C-6 

I-3 Camí de les Forques 497095.19 4678096.17 C-5, D-5 

I-4 Ronda Sud sota la via del tren 497458.41 4678499.80 D-5, D-6 

I-5 
Creuament Ronda Parc, C/Avinyonet, 
Carrer Damas Calvet i Passatge Nou 

496263.40 4679321.49 E-4 

I-6 
Ronda Sud, des d'on la travessa el rec 
del Malpàs fins l'alçada de l'AutoEquip 

498000.47 4678801.89 D-6, E-6 

I-7 
Connexió Camí Vell de Vilatenim amb 

Carretera de Llança 
499024.78 4680117.93 F-8 

I-8 Carrer Tapis 497446.38 4680500.89 G-5, G-6, F-5, F-6 

I-9 
Zona àmplia de Vilatenim i Palol entre 

el Riu Manol i Riera Galligans. 
499928.34 4679477.86 

F-8, F-9, F-10, F-
11, E-8, E-9, E-10 
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2.- Grup local logístic i d’acollida: 
 
- Si s’escau, obrir els centres que indiqui el Comitè municipal de l’emergència (vegeu 
Doc. 4, Apartat 3) com a centre d’acolliment provisional de persones. Garantir-ne el 
seu funcionament, mentre estigui actiu. 
 
- Gestionar el possible allotjament en establiments hotelers de persones o famílies que 
ho necessitin. 
 
- Gestionar la situació d’aquella part de la població especialment vulnerable (gent gran, 
discapacitada, amb necessitats especials) que poden quedar aïllada o confinada en els 
seus domicilis, i tenir problemes d’avituallament, si la situació s’allarga en el temps i els 
serveis bàsics queden afectats. 
 
- Gestionar els voluntaris espontanis o ocasionals que es presentin. 
 
3.- Grup local de neteja de la via pública, si s’escau: 
 
- Retirada de la via pública dels materials o objectes dipositats pels ciutadans que 
resultin malmesos per la inundació. 
 
- Retirada de la via pública dels materials o objectes dipositats per la riuada. 
 
- Vetllar per la recollida selectiva d'aliments deteriorats, de residus, d'altres productes 
que puguin resultar perillosos per a la salut a l’haver resultat malmesos per l'aigua, i 
dels animals morts. 
 
- Neteja de carrers, places i altres zones públiques. 
 
El grup local de neteja de la via pública té el suport de les brigades municipals, si 
s’escau. 
 
4.-  Grup local d’intervenció. No n’hi ha. 
 
5.-  Grup local sanitari. No n’hi ha. 
 
6.- Gabinet d’informació local, coordinat amb el gabinet d’informació INUNCAT: 
 

 Emetre informació local als mitjans de comunicació locals, i mitjançant la 
pàgina web de l’ajuntament, sobre la situació d’emergència, de les accions 
empreses i dels consells d’autoprotecció per a la població. 

 Habilitar punts d’informació a la població, si s’escau. 

 Coordinar les accions dels grups locals d’actuació amb els altres grups directes 
del la pla INUNCAT, a través del CCA si n’hi ha, sota la direcció del grup 
d’intervenció INUNCAT (bombers). 

 Si s’escau, convocar la Coordinadora tècnica dels grups locals d’actuació (si no 
està reunit el Comitè municipal de l’emergència): 

 
o L’Alcalde/ssa. 
o El Regidor/a delegat de seguretat i protecció civil. 
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o El coordinador municipal de l’emergència 
o El cap del grup local d’ordre (Guàrdia Urbana) 
o El cap del grup local logístic i d’acollida. 
o La cap de mobilitat i via pública. 
o El personal tècnic o/i Regidor/ores que indiqui l’Alcalde/ssa. 

 

 Posar a disposició de la situació els recursos humans i materials municipals 
disponibles. 

 Suspendre els esdeveniments públics a l’aire lliure que puguin tenir risc per 
tempestes elèctriques. 

 Activació, si s’escau, dels plans d’autoprotecció dels centres de les zones 
afectades. 

 El CRA està en contacte amb el CECAT. 

 El CRA i el Coordinador municipal de l’emergència segueixen l’evolució local de 
la situació a través de les informacions del CECAT i de les que generi in situ, o 
en el CCA, la Guàrdia Urbana. 

 El CRA i el Coordinador municipal de l’emergència segueix l’evolució general de 
les prediccions meteorològiques per a la comarca de l’Alt Empordà i a la resta 
de Catalunya, mitjançant del SMC i de l’AEMET, i les informacions que arribin 
del CECAT i ACA. 

 El CRA i el Coordinador municipal de l’emergència segueixen l’evolució dels 
cabals i l’altura dels rius Manol i Muga a través de les seves estacions 
d’aforament automàtiques (web ACA) (vegeu Doc. 3, apartat 3.1.2.5) 

 Si s’escau, finalitzada l’emergència s’efectuaran les accions necessàries de 
recuperació i de retorn a la normalitat. 

 
EMERGÈNCIA 2 
 

 Si es donen les condicions per activar nivell d’emergència 2 del pla INUNCAT 
(vegeu 4.1.1.2) el CECAT ho comunica al CRA i aquest a l’Alcalde/ssa i al 
Coordinador municipal de l’emergència. 

 L’Alcalde/ssa activa el pla de protecció civil municipal en el nivell d’emergència 
2. 

 Es mantenen o intensifiquen les actuacions municipals del nivell d’Emergència 
1. 

 Si és necessari, a través del CRA, el municipi sol·licitarà els recursos humans i/o 
materials necessaris al CECAT per poder fer front a la greu situació 
d’emergència, en especial en les tasques logístiques i d’acolliment. 
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4.1.2.3. Tasques preventives i operatives per nivells. Risc de nevades 
 
AVÍS 
 

 Es un avís preventiu, no activa del pla. 

 Es donen les condicions per a l’AVÍS (vegeu 4.1.1.3). 

 El CRA o el Coordinador municipal de l’emergència tramet per correu electrònic 
l’avís, com a mínim, a: 

 
- Alcalde/ssa i als Regidors/ores delegats. 
- Membres del Comitè municipal de l’emergència (Vegeu Doc. 6.1) 
- Comandaments de la Guàrdia Urbana  
- Centre de coordinació operativa de la Guàrdia Urbana - CECOP 
- Caps dels Serveis municipals afectats afectats per l’activació del Pla (Educació, 

Serveis socials, Esports, Manteniment Urbà i Urbanisme. 
- Personal tècnic dels departaments afectats. 
- Empresa: Fisersa i Ecoserveis. 
- Associació de Voluntaris de Protecció civil de Figueres. 

 
 El CRA i el Coordinador municipal de l’emergència segueix l’evolució de les 

prediccions meteorològiques per a la comarca del Alt Empordà, mitjançant del SMC 
i de l’AEMET, i les informacions del CECAT. 

 
PREALERTA 
 

 Una prealerta no activa el pla, però genera unes actuacions preventives. 

 Es donen les condicions per a la prealerta (vegeu 4.1.1.3). 

 El CRA o el Coordinador municipal de l’emergència tramet per correu 
electrònic/telèfon la situació de prealerta, com a mínim, a: 
 
 

- Alcalde/ssa i als Regidors/ores delegats. 
- Membres del Comitè municipal de l’emergència (Vegeu Doc. 6.1) 
- Comandaments de la Guàrdia Urbana  
- Centre de coordinació operativa de la Guàrdia Urbana - CECOP 
- Caps dels Serveis municipals afectats afectats per l’activació del Pla (Educació, 

Serveis socials, Esports, Manteniment Urbà i Urbanisme. 
- Personal tècnic dels departaments afectats. 
- Empresa: Fisersa i Ecoserveis. 
- Associació de Voluntaris de Protecció civil de Figueres. 
- CECAT comunicat de caràcter informatiu. 

 

 Accions municipals preventives que genera: 
 

- L’Alcalde/ssa pot convocar la Coordinadora tècnica dels grups locals d’actuació: 
 

- L’Alcalde/ssa. 
- La Regidor/a delegada de seguretat. 
- El coordinador municipal de l’emergència i protecció civil. 
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- El cap del grup local d’ordre (Guàrdia Urbana) 
- El cap del grup local de neteja.  
- La cap del grup local d’intervenció (mobilitat i via pública) 
- El cap del grup local logístic i d’acollida. (serveis socials) 
- El personal tècnic o/i Regidor/ores que indiqui l’Alcalde/ssa. 

 
- Àrea de Mobilitat i Via pública: 

 
- Cercar la disponibilitat, de maquinària i personal del municipi i comarca, aptes 
per col·laborar en la neteja de neu de les vies públiques, si s’escau.  
 
- Tenir previst personal municipal propi disponible per si es materialitza el risc. 

 
- Tenir el parc de vehicles propi amb les dipòsits de carburant plens i es cadenes 
per a les seves rodes a punt. 

 
- Tenir a punt els recursos propis (grups electrògens, eines, materials). 

 
- Assegurar l’operatibilitat de la sal de desglaç emmagatzemada. 

 
- Preveure el personal que pot ser destinat i mobilitzat per atendre les tasques 
de retirada i neteja de neu, en cas de materialitzar-se el risc. 
 

- Guàrdia Urbana: Assegurar l’operativitat de les cadenes pels vehicle patrulla, i 
que tinguin els dipòsits de carburant plens. 

 

 L’Alcalde/ssa pot mobilitzar els grups d’actuació municipals, per efectuar tasques 
preventives (possible dispersió de sal a les vies públiques) 

 

 El CRA i el Coordinador municipal de l’emergència segueix l’evolució de les 
prediccions meteorològiques per a la comarca, mitjançant del SMC i de l’AEMET, i 
les informacions del CECAT. 

 
ALERTA 
 

 Si es donen les condicions per activar l’alerta del pla NEUCAT (vegeu 4.1.1.3) el 
CECAT ho comunica al CRA i aquest a l’Alcalde/ssa i al Coordinador municipal de 
l’emergència. 

 

 L’Alcalde/ssa activa el pla de protecció civil municipal nivell alerta. 
 

 El CRA o el Coordinador municipal de l’emergència tramet per correu 
electrònic/telèfon l’activació de pla en alerta, com a mínim, a: 

 
- CECAT 
- Membres del Comitè municipal de l’emergència (Vegeu Doc. 6.1) 
- A totes les persones incloses en el sistema correu electrònic @figueres.org 
  (personal, Regidor/ores, serveis...) 
- Empreses: Fisersa i Ecoserveis (neteja, residus urbans. 
- Associació de Voluntaris de Protecció civil de Figueres. 
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- Centres Educatius: Escoles i Instituts públics i privats. Escoles bressol. 
- Centres amb pla d’autoprotecció homologat (PAU) 

 

 Accions mínimes municipals que genera: 
 

- Convocar el Comitè municipal de l’emergència en el Centre de coordinació 
operativa municipal (CECOPAL) 
- Activar els grups locals d’actuació, d’acord amb la necessitat de l’alerta: 

 
1.- Grup local d’ordre i avisos a la població (Guàrdia Urbana): 
 
- Comprovar la normal circulació de vehicles en les principals vies (vegeu Doc. 7. plànol 
7.4.3)  
 
- Avís als elements vulnerables comunicant les mesures d’autoprotecció que 
s’estableixin. 
 
- Col·laborar en l’evacuació/confinament de persones de les zones afectades. 
 
- Donar seguretat, quan s’escaigui, al grup local d’actuació de neteja de la via pública 
 
2.- Grup local de neteja de la via pública: 
 
- Planejar la instal·lació de punts de sal en diversos llocs (Doc. 3. apartat 3.1.3.4).  
 
- Tenir previst el personal que estarà destinat per atendre les tasques de retirada i 
neteja de neu, en cas de materialitzar-se el risc. 
 
- Quan escaigui, actuació de l’empresa Ecoserveis en la retirada de neu de les vies 
públiques i en l’espargiment de sal de desglaç. Amb col·laboració de la Guàrdia 
Urbana, dels tècnics de mobilitat i via pública i de les brigades municipals. 
 
3.- Grup local logístic i d’acollida: 
 
- Tenir preparada la possible necessitat d’obrir centres d’acolliment provisionals de 
persones i/o la disponibilitat d’allotjament en hotels de la ciutat. (vegeu Doc. 4. Ap 3). 
 
- Gestionar els voluntaris espontanis o ocasionals que es presentin. 
 
4.-  Grup local d’intervenció. No n’hi ha. 
 
5.-  Grup local sanitari. No n’hi ha. 
 
6.- Gabinet d’informació local, coordinat amb el gabinet d’informació INUNCAT: 
 
- Emetre informació local als mitjans de comunicació locals, i mitjançant la pàgina web 
de l’ajuntament i xarxes socials, sobre la situació d’alerta, de les accions empreses i 
dels consells d’autoprotecció per a la població. 
 
- Habilitar punts d’informació a la població, si s’escau. 
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7.- Àrea de Mobilitat i Via pública, si no s’ha efectuat: 
 
- Organitzar els punts de restricció i desviament de vehicles en determinats punts o 
carrers. 
 
- Cercar la disponibilitat entre les empreses d’obres públiques contractades 
habitualment per l’Ajuntament, de maquinària i del personal que pugui manejar-la, 
aptes per a col·laborar en la neteja de neu de les vies públiques, si s’escau. 
 
- Tenir previst el personal municipal propi disponible per si es materialitza el risc. 
 
- Tenir el parc de vehicles propi amb les dipòsits de carburant plens i les cadenes per a 
les seves rodes a punt. 
 
- Tenir a punt els recursos propis (grups electrògens, eines, materials). 
 
- Donar seguretat, si s’escau, al grup local d’actuació de neteja de la via pública. 
 
- Coordinar les accions dels grups locals d’actuació amb els altres grups directes del pla 
NEUCAT, a través del CCA si n’hi ha, sota la direcció del grup d’intervenció NEUCAT 
(bombers). 
 
- Si s’escau, convocar la Coordinadora tècnica dels grups locals d’actuació (si no està 
reunit el Comitè municipal de l’emergència): 
 

o L’Alcalde/ssa. 
o El Regidor/a delegat de seguretat i protecció civil. 
o El coordinador municipal de l’emergència 
o El cap del grup local d’ordre (Guàrdia Urbana) 
o El cap del grup local logístic i d’acollida. 
o El cap de mobilitat i via pública. 
o El personal tècnic o/i Regidors/ores que indiqui l’Alcalde/ssa. 

 

 Posar a disposició de la situació els recursos humans i materials municipals 
disponibles. 

 Activació, si s’escau, dels plans d’autoprotecció dels centres de la zona afectada. 

 Si s’escau, suspendre els esdeveniments públics o esportius a l’aire lliure. 

 Si s’escau, suspendre les activitats en els centres docents i el tancament dels 
edificis. 

 El CRA està en contacte amb el CECAT. 

 El CRA i el Coordinador municipal de l’emergència segueix l’evolució de les 
prediccions meteorològiques per a la comarca de l’Alt Empordà, mitjançant del 
SMC i de l’AEMET, i les informacions del CECAT. 

 Si l’alerta procedeix d’un nivell previ d’emergència, l’actuació municipal es 
mantindrà necessària fins el restabliment de la normalitat a la ciutat. 
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EMERGÈNCIA 1 
 

 Si es donen les condicions per activar el nivell d’emergència 1 del pla NEUCAT 
(vegeu 4.1.1.3) el CECAT ho comunica al CRA i aquest a l’Alcalde/ssa i al 
Coordinador municipal de l’emergència. 

 L’Alcalde/ssa activa el pla de protecció civil municipal a nivell d’emergència 1 

 El CRA o el Coordinador municipal de l’emergència tramet per correu 
electrònic/telèfon l’activació del pla en emergència, com a mínim, a: 

 
- CECAT 
- Membres del Comitè municipal de l’emergència (Vegeu Doc. 6.1) 
- A totes les persones incloses en el sistema correu electrònic @figueres.org 
  (personal, Regidors/ores, serveis...) 
- Empreses: Fisersa i Ecoserveis. 
- Associació de Voluntaris de Protecció civil de Figueres. 
- Centres Educatius: Escoles i Instituts públics i privats. Escoles bressol.  
- Centres amb pla d’autoprotecció homologat (PAU) afectats per l’activació del pla 
activat. 

 
 Accions municipals que genera: 
 

- Convocar el Comitè municipal de l’emergència en el Centre de coordinació 
operativa municipal (CECOPAL) 

- Activar els grups locals d’actuació: 
 
1.- Grup local d’ordre i avisos a la població (Guàrdia Urbana): 
 
- Controlar els accessos a les zones de més risc, en coordinació amb els Mossos 

d’Esquadra (grup d’ordre NEUCAT). Garantir la seguretat ciutadana. Facilitar 
l’actuació de la resta de grups. Allunyar les persones de les zones de risc que 
s’hagin concretat. 

- Donar avisos, consells d’autoprotecció o informar a la població més exposada al 
risc, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra (grup d’ordre NEUCAT). Si s’escau 
amb la col·laboració d’ADF i/o AVPCFi. 

- Si s’escau, fer evacuar o confinar, la població de les cases o indrets en risc, en 
coordinació amb els Mossos d’Esquadra (grup d’ordre NEUCAT). Efectuar la relació 
dels evacuats i, si s’escau, dels edificis amb confinaments. 

- Comprovar les dificultats de la circulació de vehicles en les principals vies (vegeu 
Doc. 7. plànol 7.4.3). 

- Controlar que roman tancada la circulació de vehicles en les vies o punts de risc.  
- Donar seguretat, si s’escau, al grup local d’actuació de neteja de la via pública. 
- Controlar la neu sobre la via pública i la seva espessor, especialment, els punts 

següents: 
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Punts a controlar la neu sobre la via pública i la seva espessor 
 
 

 
 
2.- Grup local de neteja de la via pública: 
 
- Retirar la neu de les vies públiques i espargir de sal de desglaç amb els recursos 

propis i amb els recursos que hagi pogut mobilitzar, ja siguin propis (brigades 
municipals) com d’empreses privades d’obres públiques. I d’acord amb els quatre 
grups de sectors d’actuació establerts per a la retirada o neteja de i del que indiqui 
el Comitè municipal de l’emergència. 

- Rep el suport i la col·laboració de Mobilitat i Via pública i de la Guàrdia Urbana per 
desenvolupar les seves tasques. 

- Controla l’estoc de sal de desglaç emmagatzemada, i n’informa al Comitè municipal 
de l’emergència. 

- Si s’han instal·lat punts de sal a la ciutat els manté operatius. 
 

 
 
 
 

Codi Lloc o punt UTM X UTM Y 
Carretera 

/Titularitat 
Situació 
plànol 

P-1 
Rot. Av Rec Susanna 

/ N-IIA km 4 
497597 4677566 Estatal C-6 

P-2 
Benzinera Repsol N-

IIA km 7 
496024 4680790 Estatal G-4 

P-3 
Rotonda Ronda Sud/ 

N-260 Km 36 
497957 4680039 Local F-6 

P-4 
Rotonda C/ de 

l'Empordà/ N-260 
km 38 

495973 4678800 Estatal D-4 

P-5 
Rotonda C-260 km 

29 / Av Jocs Olímpics 
499912 4679527 Generalitat E-9 

P-6 
Rotonda Av. 

Roses/C-260 km 29 
498732 4679425 Generalitat E-7 

P-7 
Rot. Ronda Sud GIV-
6211 (Ctra Far) Km 0 

498000 4678769 Local D-6 

P-8 
C/del Parc del 

Manol/ Can Lel 
499614 4679238 Comarcal E-8 

P-9 
C/ Carme Guasch 
C/Ausiàs March 

496867 4677590 Local C-5 

P-10 
Carrer Nou amb 

Ronda Sud 
497361 4678450 Local D-5 

P-11 
Plaça de 

l'Ajuntament 
496766 4679462 Local E-5 

P-12A Parc Bosc 496451 4679540 Local E-4 

P-12B Parc Bosc 496247 4679384 Local E-4 
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Punts de sal operatius a la Ciutat 

 

 
 
3.- Grup local logístic i d’acollida: 
 
- Obrir el pavelló vell (o els centres que indiqui el Comitè municipal de l’emergència, 

vegeu Doc. 4, Apartat 3) com a centre d’acolliment provisional de persones. 
Garantir-ne el seu funcionament, mentre estigui actiu. 

- Gestionar el possible allotjament en establiments hotelers de persones o famílies 
que ho necessitin. 

- Gestionar la situació d’aquella part de la població especialment vulnerable (gent 
gran, discapacitada, amb necessitats especials) que poden quedar aïllada o 
confinada en els seus domicilis, i tenir problemes d’avituallament, si la nevada 
severa s’allarga en el temps i els serveis bàsics queden afectats. 

- Gestionar els voluntaris espontanis o ocasionals que es presentin. 
 
 
 
 

Codi Lloc o punt UTM X UTM Y 
Carretera 

/Titularitat 
Situació 
plànol 

P-1 
Rotonda Av del Rec 
Susanna/ N-IIA km 4 

497597 4677566 Estatal C-6 

P-2 
Benzinera Repsol N-IIA 

km 7 
496024 4680790 Estatal G-4 

P-3 
Rotonda Ronda Sud/ 

N-260 Km 36 
497957 4680039 Local F-6 

P-4 
Rotonda Carrer de 

l'Empordà/ N-260 km 
38 

495973 4678800 Estatal D-4 

P-5 
Rotonda C-260 km 29 / 

Av Jocs Olímpics 
499912 4679527 Generalitat E-9 

P-6 
Rotonda Av. Roses/C-

260 km 29 
498732 4679425 Generalitat E-7 

P-7 
Rotonda Ronda 

Sud/GIV-6211 (Ctra del 
Far) Km 0 

498000 4678769 Local D-6 

P-8 
Carrer del Parc del 

Manol/ Carrer Can Lel 
499614 4679238 Comarcal E-8 

P-9 
Carrer Carme Guasch/ 
Carrer Ausiàs March 

496867 4677590 Local C-5 

P-10 
Carrer Nou amb Ronda 

Sud 
497361 4678450 Local D-5 

P-11 Plaça de l'Ajuntament 496766 4679462 Local E-5 

P-12A Parc Bosc 496451 4679540 Local E-4 

P-12B Parc Bosc 496247 4679384 Local E-4 
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4.-  Grup local d’intervenció. No n’hi ha. 
 
5.-  Grup local sanitari. No n’hi ha. 
 
6.- Gabinet d’informació local, coordinat amb el gabinet d’informació INUNCAT: 
 
- Emetre informació local als mitjans de comunicació locals, i mitjançant la pàgina 

web de l’ajuntament, i xarxes socials sobre la situació d’alerta, de les accions 
empreses i dels consells d’autoprotecció per a la població. 

- Habilitar punts d’informació a la població, si s’escau. 
 
7.- Àrea de Mobilitat i Via pública: 
 
- Mantenir la informació sobre la disponibilitat i operativitat de la maquinària i del 

personal de les empreses d’obres públiques contactades per col·laborar en la 
retirada de neu de vies públiques. 

- Col·laborar, els tècnics de l’àrea i les brigades municipals, amb el grup local 
d’actuació de neteja de la via pública (vegeu aquest grup). 

- Coordinar les accions dels grups locals d’actuació amb els altres grups directes del 
la pla NEUCAT, a través del CCA si n’hi ha, sota la direcció del grup d’intervenció 
NEUCAT (bombers). 

- Si s’escau, convocar la Coordinadora tècnica dels grups locals d’actuació (si no està 
reunit el Comitè municipal de l’emergència): 

 
o L’Alcalde/ssa. 
o El Regidor/a delegat de seguretat i protecció civil. 
o El coordinador municipal de l’emergència 
o El cap del grup local d’ordre (Guàrdia Urbana) 
o El cap del grup local logístic i d’acollida. 
o El cap de mobilitat i via pública. 
o El personal tècnic o/i Regidor/ores que indiqui l’Alcalde/ssa. 

 
- Posar a disposició de l’emergència tots els recursos humans i materials municipals 

disponibles i necessaris. 
- Activació, si s’escau, dels plans d’autoprotecció dels centres de la zona afectada. 
- Si s’escau, suspendre els esdeveniments públics o esportius a l’aire lliure. 
- Si s’escau, suspendre les activitats en els centres docents i el tancament dels 

edificis. 
- El CRA està en contacte amb el CECAT. 
- El CRA i el Coordinador municipal de l’emergència segueix l’evolució de les 

prediccions meteorològiques per a la comarca del Alt Empordà, mitjançant del SMC 
i de l’AEMET, i les informacions del CECAT. 
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EMERGÈNCIA 2 
 

 Si es donen les condicions per activar el nivell d’emergència 2 del pla NEUCAT 
(vegeu 4.1.1.3) el CECAT ho comunica al CRA i aquest a l’Alcalde/ssa i al 
Coordinador municipal de l’emergència. 

 L’Alcalde/ssa activa el pla de protecció civil municipal nivell d’emergència 2. 

 Es mantenen o intensifiquen les actuacions municipals d’Emergència 1. 

 Si és necessari, a través del CRA, el municipi sol·licitarà els recursos humans i/o 
materials necessaris al CECAT per poder fer front a la greu situació d’emergència, 
en especial en les tasques logístiques i d’acolliment. 

 
 
4.1.2.4 Tasques preventives i operatives per nivells. Risc de moviments sísmics. 
 
La Guàrdia Urbana, si es produeixen danys per un moviment sísmic, ho comunicarà 
immediatament a: 
 
- Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) (Tel. 93 551 72 85) 
 
Si es necessita ajut extern (bombers, SEM, Mossos d’Esquadra) trucar al 
 
- Telèfon únic d’emergències de Catalunya 112 
 
PREALERTA 
 

 El pla SISMICAT no contempla la prealerta. 

 El CECAT pot comunicar al CRA la informació sobre un sisme que s’hagi produït dins 
el territori català. 

 
ALERTA - EMERGÈNCIA 1 - EMERGÈNCIA 2 
 

 Si es donen les condicions per activar l’alerta o el nivell d’emergència 1 o 
emergència 2 del pla SISMICAT (vegeu 4.1.1.4). El CRA ho comunica a l’Alcalde/ssa i 
al Coordinador municipal de l’emergència. 

 

 L’Alcalde/ssa activa el pla de protecció civil municipal en alerta, o emergència 1 o 
emergència 2. 

 

 El CRA o el Coordinador municipal de l’emergència tramet per correu 
electrònic/telèfon l’activació del pla, com a mínim, a: 

 
o CECAT 
o Als Regidor/ores de l’equip de govern. 
o Membres del Comitè municipal de l’emergència (Vegeu Doc. 6.1) 
o A totes les persones incloses en el sistema correu electrònic 

@figueres.org (personal, Regidor/ores, serveis...) 
o Empreses: Fisersa i Ecoserveis. 
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o Associació de Voluntaris de Protecció civil de Figueres. 
o Centres Educatius: Escoles i Instituts públics i privats. Escoles bressol. 

Residències Geriàtriques. 
o Centres amb pla d’autoprotecció homologat (PAU). 
 

 Accions mínimes municipals que genera: 
 

o Constituir el Comitè municipal de l’emergència. 
o Constituir el Centre de coordinació operativa municipal (CECOPAL) 
o Activar els grups locals d’actuació: 

 
1.- Grup local d’ordre i avisos a la població (Guàrdia Urbana): 
 

- Controlar els accessos a la zona afectada, en coordinació amb els Mossos 
d’Esquadra (grup d’ordre SISMICAT) si així ho indiquen els bombers (grup 
d’intervenció SISMICAT). 

- Donar avisos, consells d’autoprotecció o informar a la població afectada o en risc 
després del sisme, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra (grup d’ordre 
SISMICAT) si així ho indiquen els bombers (grup d’intervenció SISMICAT). 

- Fer evacuar la població dels edificis i zones afectades o en risc després del sisme, 
en coordinació amb els Mossos d’Esquadra (grup d’ordre SISMICAT) si així ho 
indiquen els bombers (grup d’intervenció SISMICAT). 

 
2.- Grup local logístic i d’acollida: 
 

- Si s’escau, obrir el pavelló vell, o els centres que indiqui el Comitè municipal de 
l’emergència (vegeu Doc. 4, Apartat 3) com a centre d’acolliment provisional de 
persones. Garantir-ne el seu funcionament, mentre estigui actiu. 

- Gestionar el possible allotjament en establiments hotelers de persones o famílies 
que ho necessitin. 

- Gestionar la situació d’aquella part de la població especialment vulnerable (gent 
gran, discapacitada, amb necessitats especials) que poden quedar aïllada o 
confinada en els seus domicilis, i tenir problemes d’avituallament, si la situació 
s’allarga en el temps i els serveis bàsics queden afectats. 

- Gestionar els voluntaris espontanis o ocasionals que es presentin. 
 
3.- Àrea d’urbanisme: 
 

- Estimació dels possibles danys en el municipi. 
- Inspecció i classificació de les edificacions, en funció del seu estat i perillositat, 

juntament amb el grup d’intervenció SISMICAT. 
- Delimitació dels danys a habitatges, xarxa hospitalària i altres construccions 

essencials o bàsiques al municipi. 
- Seguiment de l’estat de les infraestructures i vies de comunicació al pas pel 

municipi. 
- Seguiment de l’estat dels serveis bàsics del municipi: aigua potable, xarxa 

elèctrica i de gas natural, clavegueram i telefonia. 
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4.-  Grup local d’intervenció. No n’hi ha. 
 
5.-  Grup local sanitari. No n’hi ha. 
 
6.- Gabinet d’informació local, coordinat amb el gabinet d’informació INUNCAT: 
 

- Emetre informació local als mitjans de comunicació locals, i mitjançant la pàgina 
web de l’ajuntament, sobre la situació provocada pel sisme, de les accions 
empreses i dels consells d’autoprotecció per a la població. 

- Habilitar punts d’informació a la població, si s’escau. 
- Coordinar les accions dels grups locals d’actuació i dels tècnics municipals, amb 

els altres grups directes del la pla SISMICAT, a través del CCA si n’hi ha, sota la 
direcció del grup d’intervenció SISMICAT (bombers). 

- Si s’escau, convocar la Coordinadora tècnica dels grups locals d’actuació (si no 
està reunit el Comitè municipal de l’emergència): 

o L’Alcalde/ssa. 
o El Regidor/a delegat de seguretat i protecció civil. 
o El coordinador municipal de l’emergència 
o El cap del grup local d’ordre (Guàrdia Urbana) 
o El cap del grup local logístic i d’acollida. 
o Els responsables dels serveis tècnics municipals. 
o El cap de mobilitat i via pública. 
o El personal tècnic o/i Regidor/ores que indiqui l’Alcalde/ssa. 

 
- Posar a disposició de la situació els recursos humans i materials municipals 

disponibles. 
- Si s’escau, suspendre els esdeveniments públics o esportius a l’aire lliure. 
- Activació, si s’escau, dels plans d’autoprotecció dels centres de la zona afectada. 
- El CRA està en contacte amb el CECAT. 
- El CRA i el Coordinador municipal de l’emergència segueix l’evolució de la 

situació per les informacions del CECAT i/o de l´Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya. I de les que generi in situ, o en el CCA, la Guàrdia Urbana. 

- L’actuació municipal es mantindrà necessària fins el restabliment de la 
normalitat a la ciutat. 

 
 
4.1.2.5. Tasques preventives i operatives per nivells. Risc de Vent 
 
ACTUACIONS MUNICIPALS PREVENTIVES:  
 
 Seguir la informació meteorològica, l’estat de la xarxa viària i les notificacions que 

emeti el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).  

 Informar els responsables municipals i als integrants dels serveis municipals 
perquè, en cas que es confirmin les previsions meteorològiques, iniciïn el més 
ràpidament possible les tasques que tinguin assignades.  

 Comprovar el funcionament correcte de les emissores de la xarxa RESCAT. 
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 Valorar la possibilitat de posar en prealerta, alerta o emergència el pla d’actuació 
municipal per risc de vent i d’activar els procediments d’actuació previstos. 
Informar al CECAT.  

 Proposar possibles suspensions d’esdeveniments públics i tancar les zones de 
jardins o parcs urbans que puguin representar un risc per ventades, caiguda 
d'arbres o branques.  

 Determinar les actuacions relacionades amb el control del trànsit que caldria fer en 
cas de ventades (Comprovació i senyalització del punts més conflictius i talls de 
camins i carreteres i establiment de rutes alternatives.  

 Fer una previsió de mitjans disponibles i necessaris i una distribució dels recursos 
del municipi per zones de prioritat. Concretament:  

 
o Preveure aquelles vies prioritàries per facilitar la mobilitat, sobretot dels 

vehicles d’emergència, i tenir previst possibles llocs on calgui fer talls. 
o Senyalitzar les proximitats a edificis o façanes que presenten mal estat o perill 

d'ensorrament.  
o Preveure l’obertura d’albergs d’acollida per si hi ha persones amb necessitat 

d’allotjament temporal, i preveure zones d'aparcament provisional per 
vehicles o camions..  

 

 Revisar l’estat dels grups electrògens i preveure com es restablirien 
provisionalment els serveis bàsics (aigua, electricitat, gas, telefonia, vies de 
comunicació, ...) al municipi en cas que hi haguessin talls en el subministrament 

 Avisar i alertar a les empreses subministradores de recursos bàsics del municipi per 
a què estiguin a l’aguait de qualsevol incidència.  

 Avaluar les necessitats de recursos (propis o aliens) per donar allotjament, menjar i 
serveis a les persones que poguessin necessitar-los a causa d’afectacions per vent. 
Preveure les necessitats en cas d’acollida de població evacuada i/o persones sense 
sostre: allotjament, aliments, serveis socials, atenció sanitària...  

 Convocar, si s’escau, el Comitè d’Emergència municipal al CECOPAL.  

 Contactar amb els consells comarcals per si hi ha possibles afectacions en el 
transport escolar.  

 
PREALERTA 

 
La Guàrdia Urbana si detecta o té coneixement d’un situació d’emergència i 

necessita ajut extern (bombers, SEM o/i Mossos d’Esquadra) ho sol·licita 
immediatament al t telèfon únic d’emergències de Catalunya 112. 

 Una prealerta no activa el pla. 

 L’Alcalde/ssa pot fer comunicar una prealerta si ho considera convenient (vegeu 
4.1.1.5) 

 El CECAT pot comunicar una prealerta per un risc no especial, al CRA. El CRA 
informarà a l’Alcalde/ssa i al Coordinador municipal de l’emergència. 

 El CRA o el Coordinador municipal de l’emergència farà un seguiment de la situació 
o de les informacions que es puguin produir. 

 El CRA o el Coordinador municipal de l’emergència tramet per correu electrònic la 
prealerta per correu electrònic/telèfon, com a mínim, a: 
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o Alcalde/ssa i als Regidor/ores de l’equip de govern. 
o Membres del Comitè municipal de l’emergència (Vegeu Doc. 6.1) 
o Comandaments de la Guàrdia Urbana 
o Centre de coordinació operativa de la Guàrdia Urbana – CECOP 
o Coordinadors/ores i caps d’àrea municipals afectats pel risc. 
o Associació de Voluntaris de Protecció civil de Figueres. 

 
ALERTA – EMERGÈNCIA 
 

 Si es donen les condicions per activar el nivell alerta, o emergència del pla de 
protecció civil (vegeu 4.1.1.5) el CECAT ho comunica al CRA i aquest a l’Alcalde/ssa i 
al Coordinador municipal de l’emergència. 

 L’Alcalde/ssa activa el pla de protecció civil municipal nivell d’alerta o emergència 
(vegeu 4.1.1.5) 

 El CRA o el Coordinador municipal de l’emergència tramet per correu 
electrònic/telèfon l’activació de pla, com a mínim, a: 

 
o CECAT 
o Als Regidor/ores de l’equip de govern. 
o Membres del Comitè municipal de l’emergència (Vegeu Doc. 6.1) 
o Comandaments de la Guàrdia Urbana. 
o Centre de coordinació operativa de la Guàrdia Urbana – CECOP 
o Coordinadors/ores i caps d’àrea municipals afectats pel risc. 
o Caps dels Serveis municipals d’educació , d’esports i serveis socials. 
o Personal tècnic de Mobilitat i via pública, i de sostenibilitat. 
o Empreses: Fisersa i Ecoserveis. 
o Associació de Voluntaris de Protecció civil de Figueres 
o Centres amb pla d’autoprotecció homologat (PAU) que poguessin 

resultar afectats pel risc. 
 

 Accions mínimes municipals que genera: 
 

o Constituir el Comitè municipal de l’emergència. 
o Constituir el Centre de coordinació operativa municipal (CECOPAL) 
o Activar els grups locals d’actuació, d’acord amb la situació: 

 
 
1.- Grup local d’ordre i avisos a la població (Guàrdia Urbana): 
 

- Controlar els accessos a la zona de l’alerta o emergència, i si s’ha activat el pla 
PROCICAT en coordinació amb els Mossos d’Esquadra (grup d’ordre) si així ho 
indiquen els bombers (grup d’intervenció). 

- Donar avisos, consells d’autoprotecció o informar a la població més exposada al 
risc o emergència, i si s’ha activat el pla PROCICAT en coordinació amb els 
Mossos d’Esquadra (grup d’ordre) si així ho indiquen els bombers (grup 
d’intervenció). 
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- Fer evacuar o confinar la població propera dins dels edificis, i si s’ha activat el 
pla PROCICAT en coordinació amb els Mossos d’Esquadra (grup d’ordre) si així 
ho indiquen els bombers (grup d’intervenció). 

 
2.- Grup local logístic i d’acollida: 
 

- Si s’escau, obrir els centres que indiqui el Comitè municipal de l’emergència 
(vegeu Doc. 4, Apartat 3) com a centre d’acolliment provisional de persones. 
Garantir-ne el seu funcionament, mentre estigui actiu. 

- Gestionar el possible allotjament en establiments hotelers de persones o 
famílies que ho necessitin. 

- Gestionar els voluntaris espontanis o ocasionals que es presentin. 
 
3.-  Grup local d’intervenció. No n’hi ha. 
 
4.-  Grup local sanitari. No n’hi ha. 
 
5.- Gabinet d’informació local, coordinat amb el gabinet d’informació VENCAT: 
 

- Emetre informació als mitjans de comunicació locals, i mitjançant la pàgina web 
de l’ajuntament, sobre la situació d’alerta o emergència, de les accions 
empreses i dels consells d’autoprotecció per a la població. 

- Habilitar punts d’informació a la població, si s’escau. 
 
 
4.1.2.6 Tasques preventives i operatives per nivells. Risc Bàsic 
 

La Guàrdia Urbana si detecta o té coneixement d’un situació d’emergència8 i 
necessita ajut extern (bombers, SEM o/i Mossos d’Esquadra) ho sol·licita 
immediatament a: 
 

- Telèfon únic d’emergències de Catalunya 112 
 
PREALERTA 
 

 Una prealerta no activa el pla. 

 L’Alcalde/ssa pot fer comunicar una prealerta si ho considera convenient (vegeu 
4.1.1.6) 

 El CECAT pot comunicar una prealerta per un risc no especial, al CRA (vegeu 
4.1.1.6). El CRA informarà a l’Alcalde/ssa i al Coordinador municipal de 
l’emergència. 

 El CRA o el Coordinador municipal de l’emergència farà un seguiment de la situació 
o de les informacions que es puguin produir. 

                                                           
8 Emergència no relacionada amb un risc especial, que a Figueres són: Inundació, accident en el 
transport de mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril, nevada i emergència sísmica. 
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 El CRA o el Coordinador municipal de l’emergència tramet per correu electrònic la 
prealerta per correu electrònic/telèfon, com a mínim, a: 

 
o Alcalde/ssa i als Regidor/ores de l’equip de govern. 
o Membres del Comitè municipal de l’emergència (Vegeu Doc. 6.1) 
o Comandaments de la Guàrdia Urbana 
o Centre de coordinació operativa de la Guàrdia Urbana – CECOP 
o Coordinadors/ores i caps d’àrea municipals afectats pel risc. 
o Associació de Voluntaris de Protecció civil de Figueres. 

 
ALERTA – EMERGÈNCIA 
 

 Si es donen les condicions per activar el nivell alerta, o emergència del pla de 
protecció civil (vegeu 4.1.1.6) el CECAT ho comunica al CRA i aquest a l’Alcalde/ssa i 
al Coordinador municipal de l’emergència. 

 L’Alcalde/ssa activa el pla de protecció civil municipal nivell d’alerta o emergència 
(vegeu 4.1.1.6) 

 El CRA o el Coordinador municipal de l’emergència tramet per correu 
electrònic/telèfon l’activació de pla, com a mínim, a: 

 
o CECAT 
o Als Regidor/ores de l’equip de govern. 
o Membres del Comitè municipal de l’emergència (Vegeu Doc. 6.1) 
o Comandaments de la Guàrdia Urbana. 
o Centre de coordinació operativa de la Guàrdia Urbana – CECOP 
o Coordinadors/ores i caps d’àrea municipals afectats pel risc. 
o Caps dels Serveis municipals d’educació , d’esports i serveis socials. 
o Personal tècnic de Mobilitat i via pública, i de sostenibilitat. 
o Empreses: Fisersa i Ecoserveis. 
o Associació de Voluntaris de Protecció civil de Figueres 
o Centres amb pla d’autoprotecció homologat (PAU) que poguessin 

resultar afectats pel risc. 
 

 Accions mínimes municipals que genera: 
 

o Constituir el Comitè municipal de l’emergència. 
o Constituir el Centre de coordinació operativa municipal (CECOPAL) 
o Activar els grups locals d’actuació, d’acord amb la situació: 

 
1.- Grup local d’ordre i avisos a la població (Guàrdia Urbana): 
 

- Controlar els accessos a la zona de l’alerta o emergència, i si s’ha activat el pla 
PROCICAT en coordinació amb els Mossos d’Esquadra (grup d’ordre) si així ho 
indiquen els bombers (grup d’intervenció). 

- Donar avisos, consells d’autoprotecció o informar a la població més exposada al 
risc o emergència, i si s’ha activat el pla PROCICAT en coordinació amb els 
Mossos d’Esquadra (grup d’ordre) si així ho indiquen els bombers (grup 
d’intervenció). 
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- Fer evacuar o confinar la població propera dins dels edificis, i si s’ha activat el 
pla PROCICAT en coordinació amb els Mossos d’Esquadra (grup d’ordre) si així 
ho indiquen els bombers (grup d’intervenció). 

 
2.- Grup local logístic i d’acollida: 
 

- Si s’escau, obrir els centres que indiqui el Comitè municipal de l’emergència 
(vegeu Doc. 4, Apartat 3) com a centre d’acolliment provisional de persones. 
Garantir-ne el seu funcionament, mentre estigui actiu. 

- Gestionar el possible allotjament en establiments hotelers de persones o 
famílies que ho necessitin. 

- Gestionar els voluntaris espontanis o ocasionals que es presentin. 
 
3.-  Grup local d’intervenció. No n’hi ha. 
 
4.-  Grup local sanitari. No n’hi ha. 
 
5.- Gabinet d’informació local, coordinat amb el gabinet d’informació PROCICAT: 
 

- Emetre informació als mitjans de comunicació locals, i mitjançant la pàgina web 
de l’ajuntament, sobre la situació d’alerta o emergència, de les accions 
empreses i dels consells d’autoprotecció per a la població. 

- Habilitar punts d’informació a la població, si s’escau. 
 
6.- Brigades municipals 
 

- Si s’escau, col·laboraran amb el Grup d’intervenció, a petició d’aquest i sota la 
seva direcció. 

- Si s’escau, col·laboraran amb el Grup local logístic i d’acollida, i amb el Grup 
local d’ordre i avisos a la població. 

- Si s’activa, col·laboraran amb l’empresa municipal de neteja 
- Coordinar les accions dels grups locals d’actuació amb els altres grups directes 

del pla PROCICAT, si s’ha activat, a través del CCA si n’hi ha, sota la direcció del 
grup d’intervenció (bombers). 

- Si s’escau, convocar la Coordinadora tècnica dels grups locals d’actuació (si no 
està reunit el Comitè municipal de l’emergència): 

 
o L’Alcalde/ssa. 
o El Regidor/a delegat de seguretat. 
o El coordinador municipal de l’emergència 
o El cap del grup local d’ordre (Guàrdia Urbana) 
o El cap del grup local logístic i d’acollida. (serveis socials) 
o El cap de mobilitat i via pública. 
o El personal tècnic o/i Regidor/ores que indiqui l’Alcalde/ssa. 

 
- Posar a disposició de la situació els recursos humans i materials municipals 

disponibles. 
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- Suspendre esdeveniments públics i altres activitats properes i a l’aire lliure, si 
escau. 

- Activació, si s’escau, dels plans d’autoprotecció dels centres propers. 
- El CRA està en contacte amb el CECAT. 
- El CRA i el Coordinador municipal de l’emergència segueixen l’evolució de la 

situació a través de les informacions del CECAT i de les que generi in situ, o en 
el CCA, la Guàrdia Urbana. 

- Si s’escau, finalitzada l’emergència s’efectuaran les accions necessàries de 
recuperació i de retorn a la normalitat. 
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4.1.3. AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D'AVÍS 
 
Avisos a la població: 
 

 Informació sobre una situació de risc que la pot afectar. 

 Informació sobre la situació d’una emergència que l’afecta i la pot afectar. 

 Comunicació d’instruccions, consells o ordres: 
 

o Evacuació 
o Confinament 
 

 Comunicació d’instruccions, informació o consells d’autoprotecció o seguretat. 

 Comunicacions de retorn a la normalitat. 
 
Continguts dels avisos: 
 

 El que determini la Direcció de l’emergència a proposta del Grup d’Intervenció. 

 Segons tipus d’emergència i abast territorial. 

 Propostes d’avisos a la població (evacuació, confinament). 

 Propostes de consells d’autoprotecció (riscos especials) a l’annex 2. 
 
Direcció i coordinació: 
 

 Qui ostenti la direcció de l’emergència: 
 

o L’Alcalde/ssa 
o La Direcció del pla de protecció civil de la Generalitat, si està activat. 

 
Executants dels avisos: 
 

 Segons les característiques de l’emergència o de la situació de risc: 
 

o Grup local d’ordre i avisos a la població, en col·laboració amb el Grup 
d’ordre i avisos a la població del pla de protecció civil de la Generalitat, 
si està activat. 

o Gabinet local d’informació, d’acord amb Gabinet d’informació del pla de 
protecció civil de la Generalitat, si està activat. 

o Els CRA o el Servei municipal de protecció civil pel que fa als plans 
d’autoprotecció coneguts del municipi. 

 
Destinataris dels avisos: 
 

 Segons tipus d’emergència i abast territorial: 
 

o La població en general 
o La població de la zona afectada o en risc. 
o La població d’un segment específic (gent gran, malats respiratoris...) 
o La població de determinats elements vulnerables (edificis, centres...) 
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Mitjans a utilitzar: 
 

 Segons tipus d’emergència i abast territorial: 
 

o Emissores de ràdio i televisió local. 
o Megafonia dels vehicles patrulla, per a les zones concretes afectades. 
o Xarxa social municipal: Twitter, Faceboock i web corporativa 
o Telefonia i email, als titulars dels elements vulnerables o en risc. 
o Personalment, porta a porta, dels elements especialment vulnerables. 

 
Recorreguts d’avís: 
 

 Segons el punt o lloc de l’emergència, la seva tipologia, i el seu abast territorial. 

 La ruta, itinerari o zona a cobrir, i la freqüència de pas o d’emissió dels avisos 
serà a proposta del Grup d’intervenció. 

 
 
 
4.1.4. PROCEDIMENTS DE RELACIÓ I INTEGRACIÓ AMB ELS PLANS D'ÀMBITS 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 

Responsable Acció Mitjà 

Inici 
Alcalde/ssa, a través del CRA 
o del Coord. munic. de 
l’emergència 

Comunicar activació 
del pla al CECAT 

Telèfon. 
email 

Durant 

CRA o Coordinador 
municipal de l’emergència 

Sol·licitud ajuda 
externa, si escau al 112 

Telèfon. 

Alcalde/ssa, a través del CRA 
o del Coord. munic. de 
l’emergència 

Intercanvi informació 
amb el CECAT 

Telèfon. 
email. 

Grups locals d’actuació 
Col·laboració amb els 
grups d’actuació pla 
activat 

Presencialment. 
CCA 

 
Fi 

Fi Alcalde/ssa, via CRA o del 
Coordinador municipal de 
l’emergència. 

Comunicar desactivació 
Pla al CECAT 

Telèfon. 
email. 
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4.2. MESURES DE PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ 
 
4.2.1. EXECUCIÓ DE L’EVACUACIÓ 
 

L’evacuació o l’allunyament consisteixen a desplaçar els usuaris o la població 
afectada a altres llocs o dependències en zona segura. 
 

Cal tenir previst els elements a desallotjar i l’habilitació de llocs d’allotjament 
temporal per a aquelles persones de pas o residents que no puguin arribar al seu destí 
o aquelles que han hagut d’abandonar els seus habitatges. També és fonamental que 
la població sàpiga com actuar en cas d’evacuació. 
 
Responsabilitat de la decisió d'efectuar l'evacuació de la població: 
 

 Qui ostenti la direcció de l’emergència, i a proposta del Cap del grup 
d’intervenció : 

o L’Alcalde/ssa 
o La Direcció del pla de protecció civil de la Generalitat, si està activat. 

 
Direcció i coordinació: 
 

 L’Alcalde/ssa i el cap del Grup local d’ordre i avisos a la població i el del Grup 
d’ordre i avisos a la població del pla de protecció civil de la Generalitat, si està 
activat. 

 
Executants de l’evacuació: 
 

 El Grup local d’ordre i avisos a la població, en col·laboració amb el Grup d’ordre 
i avisos a la població del pla de protecció civil de la Generalitat, si està activat. 
Poden rebre la col·laboració del Grup local logístic i d’acollida. 

 
Edificis o zones de possible evacuació: 
 

 Els edificis o zones a evacuar es definiran d’acord amb la localització i les 
característiques de l’emergència. 

 Els elements especialment vulnerables a diferents riscos, més susceptibles a 
poder ser evacuats consten al Document 3. Apartat 3.2 i segons el risc. 

 
Mitjans a utilitzar: 
 

 Els propis del Grup d’ordre i avisos a la població. 

 Els que proporcioni el Grup local logístic i d’acollida 

 Els que pugui proporcionar el CECAT a petició del municipi. 
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4.2.2. ZONES D'ALLUNYAMENT 
 

L’allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura per 
un temps curt o molt curt. A diferència de l’evacuació, aquesta darrera generalment 
comporta l’haver d’allotjar o assistir, per un període de temps més o menys llarg, als 
residents d’una zona afectada en un centre o lloc fins a la fi de d’una emergència. 
 

Segons l’evolució de l’emergència una població inicialment desplaçada per un 
allunyament pot esdevenir una població amb les necessitats d’una evacuada. 
 
 
4.2.3. PAUTES DE CONFINAMENT 
 

El confinament consisteix en refugiar-se, no sortir a l’exterior, 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, a proposta del Cap del grup d’intervenció. 
 
 
Responsabilitat de la decisió d’avisar el confinament per a la població: 
 

 Qui ostenti la direcció de l’emergència, i a proposta del Cap del grup 
d’intervenció : 

o L’Alcalde/ssa 
o La Direcció del pla de protecció civil de la Generalitat, si està activat. 

 
Direcció i coordinació: 
 

 L’Alcalde/ssa i el cap del Grup local d’ordre i avisos a la població i el del Grup 
d’ordre i avisos a la població del pla de protecció civil de la Generalitat, si està 
activat. 

 
Executants de l’acció: 
 

 El Grup local d’ordre i avisos a la població, en col·laboració amb el Grup d’ordre 
i avisos a la població del pla de protecció civil de la Generalitat, si està activat. 
Poden rebre la col·laboració del Gabinet local d’informació. 

 
Edificis o zones de possible confinament: 
 

 Els edificis o zones a confinar la seva població es definiran d’acord amb la 
localització i les característiques de l’emergència. 

 Els elements especialment vulnerables a diferents riscos, més susceptibles a 
poder ser objecte de confinament consten al Document 3. Apartat 3.2, i segons 
el risc. 
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Mitjans a utilitzar: 
 

 Els propis del Grup d’ordre i avisos a la població. 

 Els que proporcioni el Grup local logístic i d’acollida. 

 Els que pugui proporcionar el CECAT a petició del municipi. 
 
 
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. 
 
Decisió del control d’accessos: 
 

 El Cap del Grup local d’ordre i avisos a la població i el del Grup d’ordre i avisos a la 
població del pla de protecció civil de la Generalitat, si està activat. 

 El requeriment pot venir del Cap del grup d’intervenció. 
 
Direcció i coordinació: 
 

 El cap del Grup local d’ordre i avisos a la població i el del Grup d’ordre i avisos a la 
població del pla de protecció civil de la Generalitat, si està activat. 

 
Executants de l’acció: 
 

 El Grup local d’ordre i avisos a la població, en col·laboració amb el Grup d’ordre i 
avisos a la població del pla de protecció civil de la Generalitat, si està activat, a 
petició del cap del Grup d’intervenció. 

 
Mitjans a utilitzar: 
 

 Els propis del Grup d’ordre i avisos a la població. 

 Els que proporcioni el Grup local logístic i d’escollida 
 
Punts de control d’accessos: 
 

 Es definiran segons la localització i les característiques de l’emergència. 

 Punts prefixats i bàsics de la xarxa viària susceptibles a ser punts de control segons 
el tipus d’emergència i de risc concret:  
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Punts de control Xarxa Viaria 

 

Codi/Zona Situació punt control 
Cord. 
OMT  

Si
tu

ac
ió

 
P

là
n

o
l  

M
o

vi
m

en
ts

 

sí
sm

ic
 

In
u

n
d

ac
ió

 

N
ev

ad
a 

P-1 Rotonda Av del Rec Susanna/ N-IIA km 4 
497597, 
4677566 

C-6 X X X 

P-2 Benzinera Repsol N-IIA km 7 
496024, 
4680790 

G-4 X X X 

P-3 Rotonda Ronda Sud/ N-260 Km 36 
497957, 
4680039 

F-6 X X X 

P-4 Rotonda Carrer de l'Empordà/ N-260 km 38 
495973, 
4678800 

D-4 X X X 

P-5 Rotonda C-260 km 29 / Av Jocs Olímpics 
499912, 
4679527 

E-9 X X X 

P-6 Rotonda Av. Roses/C-260 km 29 
498732, 
4679425 

E-7 X X X 

P-7 
Rotonda Ronda Sud/GIV-6211 (Ctra del Far) 

Km 0 
498000, 
4678769 

D-6 
 

X X X 

P-8 Carrer del Parc del Manol/ Carrer Can Lel 
499614, 
4679238 

E-8 X X X 

P-9 
 

C/ Carme Guasch/ C/ Ausiàs March 
496867, 
4677590 

C-5 X X X 

P-10 Carrer Nou amb Ronda Sud 
497361, 
4678450 

D-5 X X X 

P-11 Plaça de l'Ajuntament 
496766, 
4679462 

E-5 
 

X X X 

P-12A Parc Bosc 
496451, 
4679540 

E-4 X X X 

I-1 
C/ Ausiàs March amb C/ Joan Maria 

Guasch, sobre el Rec de Susanna 
496833.76, 
4677520.03 

C-5  X  

I-2 N II just al costat de la Fàbrica HECO 
497605.37, 
4677729.48 

C-6  X  

I-3 Camí de les Forques 
497095.19, 
4678096.17 

C-5, 
D-5 

 X  

I-4 Ronda Sud sota la via del tren 
497458.41, 
4678499.80 

D-5, 
D-6 

 X  

I-5 
Creuament Ronda Parc, C/Avinyonet, C/ 

Damas Calvet i Passatge Nou 
496263.40, 
4679321.49 

E-4  X  

I-6 
Ronda Sud, des d'on la travessa el rec del 

Malpàs fins l'alçada de l'AutoEquip 
498000.47, 
4678801.89 

D-6, 
E-6 

 X  

I-7 
Connexió Camí Vell de Vilatenim amb 

Carretera de Llança 
499024.78, 
4680117.93 

F-8  X  
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Codi/Zona Situació punt control 
Cord. 
OMT 

Si
tu

ac
ió

 
P

là
n

o
l 

M
o

vi
m

en
ts

 

sí
sm

ic
 

In
u

n
d

ac
ió

 

N
ev

ad
a 

I-8 Carrer Tapis 
497446.38, 
4680500.89 

G-5, G-6, 
F-5, F-6 

 X  

I-9 
Zona àmplia de Vilatenim i Palol 

entre el Riu Manol i Riera Galligans. 
499928.34, 
4679477.86 

F-8, F-9, 
F10 F11, 
E-8,9 i 10 

 X  

 

 

Vegeu risc inundació en el Document 7. Plànol 7.4.2.  

Vegeu risc de nevada en el Document 7. Plànol 7.4.3.  

Vegeu ponts i viaductes en el Document 7. Plànol 7.2.4.  

Vegeu elements vulnerables en el Document 7. Plànol 7.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. CENTRES D’ACOLLIDA. TIPOLOGIA. 
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Centres municipals de possible adaptació per ser centres d'acollida provisional 

 

Codi Denominació Adreça Telèfon 
Coord. 
UTM X 

Coord. 
UTM Y 

Situació 
plànol 

A-1 
Poliesportiu 
Municipal 

Plaça Voluntaris 
s/n. 

972 50 
93 39 

496036 4679716 F-4 

A-2 Pavelló esportiu 
Joaquim Cusí i 

Fortunet 
972 50 
90 01 

496043 4679591 F-9 

A-3 Estadi Vilatenim Crta de Roses s/n 
972 67 
40 36 

499943 4679739 E-6 

A-4 
Escola Joaquim 
Cusí i Fortunet 

Met Miravilles 1 
972 50 
50 36 

496493 4678429 F-5 

A-5 
Escola Carme 

Guasch i Darné 
Josep Maria de 

Sagarra, s/n 
972 51 
24 22 

496617 4678038 F-6 

A-6 
Escola Salvador 

Dalí 
Compositor 

Serra, 9 
972 50 
11 91 

497470 4679989 E-3 

A-7 Escola Amistat 
Apel·les Mestres, 

2 
972 50 
26 83 

496685 4677694 D-4 

A-8 
Escola Josep 

Pallach 
Carrer dels 
Fossos, 1 

972 50 
96 53 

497171 4679549 D-4 

A-9 Escola Sant Pau C/ Muntaner 
972 50 
04 87 

496999 4678969 E-5 

A-10 
Escola Ma Àngels 

Anglada 
C/ Nou 211 

972 50 
75 63 

497434 4678314 E-5 

A-11 
Escola Pous i 

Pagés 
Carrer 

d'Avinyonet, 201 
972 50 
39 70 

495383 4679389 D-5 

A-12 
Escola Anicet de 

Pagés 
Marca de l'Ham, 

s/n 
972 50 
15 14 

498244 4679849 C-4 

A-13 Col·legi La Salle 
Carrer dels 
Fossos, 17 

972 50 
00 81 

497451 4679619 F-6 

A-14 
Escola Parc de les 

Aigües 
St Pere de Rodes, 

2 
972 50 
99 24 

496921 4679909 C-4 

A-15 
Escola Cor de 

Maria 
Jonquera, 48, 

972 50 
12 51 

496757 4679660 E-6 

A-16 Escolàpies Peralada, 55 
972 50 
07 31 

496904 4679639 F-5 

A-17 
Centre Ferran 

Sunyer 
Ronda Sud 3 

972 51 
21 24 

498142 4679309 E-5 

 
 
Establiments hotelers  

 S’activaran els centres d’acollida municipals que decideixi l’Alcalde/ssa, d’acord 
amb el Comitè municipal de l’emergència i amb el Cap del grup d’intervenció, segons 
les característiques de l’emergència, el seu l’abast territorial i la població evacuada o 
amb necessitats d’acolliment provisional. 
 
 

 
 

tel:972%20509%20339
tel:972%20509%20339
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=622&ei=pL1yWoPHOM3UgQa4tIOoCw&q=ceip+cusi+figueres&oq=ceip+cusi+figueres&gs_l=psy-ab.3..0i8i30k1.58190.59677.0.61387.9.9.0.0.0.0.203.1087.0j5j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.6.1077...38j0i7i30k1j0i8i7i30k1j0i8i13i30k1.0.ixVJkD17vrU
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=622&ei=pL1yWoPHOM3UgQa4tIOoCw&q=ceip+cusi+figueres&oq=ceip+cusi+figueres&gs_l=psy-ab.3..0i8i30k1.58190.59677.0.61387.9.9.0.0.0.0.203.1087.0j5j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.6.1077...38j0i7i30k1j0i8i7i30k1j0i8i13i30k1.0.ixVJkD17vrU
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=622&ei=471yWpCwCoi4gQbLkJj4DQ&q=ceip+carme+guasch+i+darne+figueres&oq=ceip+figueres&gs_l=psy-ab.1.3.0i7i30k1l10.98017.98593.0.135537.5.5.0.0.0.0.521.521.5-1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.1.518....0.ilo012xVfKM
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=622&ei=471yWpCwCoi4gQbLkJj4DQ&q=ceip+carme+guasch+i+darne+figueres&oq=ceip+figueres&gs_l=psy-ab.1.3.0i7i30k1l10.98017.98593.0.135537.5.5.0.0.0.0.521.521.5-1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.1.518....0.ilo012xVfKM
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=622&ei=bL5yWoiiAqOBgAb5l6TACw&q=ceip%20figueres&oq=ceip+figueres&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l3j0i22i10i30k1j0i22i30k1l6.1443.8868.0.145636.39.21.1.0.0.0.495.3365.0j12j3j0j1.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..29.10.2261...0j35i39k1j0i203k1j0i67k1.0.64b9-OAYnvc&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=42262179,2963479,1262&tbm=lcl&rldimm=7448479036311533652&ved=0ahUKEwiC1_eWloTZAhVBa8AKHftdB1AQvS4ITTAB&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=622&ei=bL5yWoiiAqOBgAb5l6TACw&q=ceip%20figueres&oq=ceip+figueres&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l3j0i22i10i30k1j0i22i30k1l6.1443.8868.0.145636.39.21.1.0.0.0.495.3365.0j12j3j0j1.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..29.10.2261...0j35i39k1j0i203k1j0i67k1.0.64b9-OAYnvc&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=42262179,2963479,1262&tbm=lcl&rldimm=7448479036311533652&ved=0ahUKEwiC1_eWloTZAhVBa8AKHftdB1AQvS4ITTAB&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=622&ei=bL5yWoiiAqOBgAb5l6TACw&q=ceip%20figueres&oq=ceip+figueres&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l3j0i22i10i30k1j0i22i30k1l6.1443.8868.0.145636.39.21.1.0.0.0.495.3365.0j12j3j0j1.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..29.10.2261...0j35i39k1j0i203k1j0i67k1.0.64b9-OAYnvc&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=42262179,2963479,1262&tbm=lcl&rldimm=7448479036311533652&ved=0ahUKEwiC1_eWloTZAhVBa8AKHftdB1AQvS4ITTAB&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=622&ei=bL5yWoiiAqOBgAb5l6TACw&q=ceip%20figueres&oq=ceip+figueres&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l3j0i22i10i30k1j0i22i30k1l6.1443.8868.0.145636.39.21.1.0.0.0.495.3365.0j12j3j0j1.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..29.10.2261...0j35i39k1j0i203k1j0i67k1.0.64b9-OAYnvc&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=42262179,2963479,1262&tbm=lcl&rldimm=7448479036311533652&ved=0ahUKEwiC1_eWloTZAhVBa8AKHftdB1AQvS4ITTAB&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=622&ei=bL5yWoiiAqOBgAb5l6TACw&q=ceip%20figueres&oq=ceip+figueres&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l3j0i22i10i30k1j0i22i30k1l6.1443.8868.0.145636.39.21.1.0.0.0.495.3365.0j12j3j0j1.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..29.10.2261...0j35i39k1j0i203k1j0i67k1.0.64b9-OAYnvc&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=42262179,2963479,1262&tbm=lcl&rldimm=7448479036311533652&ved=0ahUKEwiC1_eWloTZAhVBa8AKHftdB1AQvS4ITTAB&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=622&ei=bL5yWoiiAqOBgAb5l6TACw&q=ceip%20figueres&oq=ceip+figueres&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l3j0i22i10i30k1j0i22i30k1l6.1443.8868.0.145636.39.21.1.0.0.0.495.3365.0j12j3j0j1.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..29.10.2261...0j35i39k1j0i203k1j0i67k1.0.64b9-OAYnvc&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=42262179,2963479,1262&tbm=lcl&rldimm=7448479036311533652&ved=0ahUKEwiC1_eWloTZAhVBa8AKHftdB1AQvS4ITTAB&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=622&ei=bL5yWoiiAqOBgAb5l6TACw&q=ceip%20figueres&oq=ceip+figueres&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l3j0i22i10i30k1j0i22i30k1l6.1443.8868.0.145636.39.21.1.0.0.0.495.3365.0j12j3j0j1.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..29.10.2261...0j35i39k1j0i203k1j0i67k1.0.64b9-OAYnvc&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=42262179,2963479,1262&tbm=lcl&rldimm=7448479036311533652&ved=0ahUKEwiC1_eWloTZAhVBa8AKHftdB1AQvS4ITTAB&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=622&ei=bL5yWoiiAqOBgAb5l6TACw&q=ceip%20figueres&oq=ceip+figueres&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l3j0i22i10i30k1j0i22i30k1l6.1443.8868.0.145636.39.21.1.0.0.0.495.3365.0j12j3j0j1.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..29.10.2261...0j35i39k1j0i203k1j0i67k1.0.64b9-OAYnvc&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=42262179,2963479,1262&tbm=lcl&rldimm=7448479036311533652&ved=0ahUKEwiC1_eWloTZAhVBa8AKHftdB1AQvS4ITTAB&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=622&ei=bL5yWoiiAqOBgAb5l6TACw&q=ceip%20figueres&oq=ceip+figueres&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l3j0i22i10i30k1j0i22i30k1l6.1443.8868.0.145636.39.21.1.0.0.0.495.3365.0j12j3j0j1.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..29.10.2261...0j35i39k1j0i203k1j0i67k1.0.64b9-OAYnvc&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=42262179,2963479,1262&tbm=lcl&rldimm=7448479036311533652&ved=0ahUKEwiC1_eWloTZAhVBa8AKHftdB1AQvS4ITTAB&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
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Establiments hotelers a Figueres 
 

Codi Denominació Adreça Telèfon Capacitat Plànol 

V-216 Hotel Duran Carrer Lasauca, 5 972 50 12 50 140 G-4 

V-217 Hotel B&B Av. de Roses, s/n 972 50 15 87 152 D-5 

V-218 Hotel Empordà Salvador Dalí 170 972 50 05 62 84 F-5 

V-219 Hotel Plaza Inn Pujada Castell, 14 972 51 45 40 64 E-4 

V-220 Hotel Ronda Salvador Dalí, 17 972 50 39 11 112 E-4 

V-221 
Hotel Los 
Angeles 

Barceloneta, 10 972 51 06 61 88 E-5 

V-222 Hotel Travé Balmes, 70 972 50 06 12 150 E-4 

V-223 Hotel President Salvador Dalí, 82 972 50 17 00 160 E-4 

V-224 Hotel Rambla Rambla, 33 972 67 60 20 48 F-5 

V-225 Hotel Pirineus Salvador Dalí, 68 972 50 03 12 110 B-6 

V-226 Hotel Europa Salvador Dalí, 101 972 50 07 44 51 E-5 

V-227 Hostal San Mar Rec Arnau, 31 972 50 98 13 39 E-4 

V-228 Hotel Bon Retorn Av Barcelona, 36 972 50 46 23 100 F-5 

V-229 Hostal Bartis Méndez Núñez, 2 972 50 14 73 24 F-5 

V-230 
Hostal La 
Barretina 

Lasauca, 13 972 67 64 12 32 F-4 

V-231 Hostal Isabel II Isabel II, 16 619 07 60 93 15 E-5 

V-232 
Enginy 

apartaments 
Tapís, 13 663 32 61 11 20 E-7 

V-233 Hostal Galícia Perpinyà, 34 972 50 15 66 30 E-4 

V-234 Hostal Figueres Tints, 22 630 68 05 75 24 E-4 

V-235 Hostal Don Pepe Av. de Roses, 27 972 50 42 98 24 E-4 

V-236 Hostal Amiel Pirineus, 2 972 50 49 68 32 E-4 

V-237 Aparthotel K Pujada Castell, 13 638 51 30 92 18 E-4 

V-238 
The Museum 

Apart. 
Gala i Dalí, 7 972 51 31 54 34 F-5 

V-239 
Apartaments 

Terraza 
Concòrdia, 8 972 50 54 87 34 E-5 
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Establiments hotelers a Figueres 

 

Codi Denominació Adreça Telèfon Capacitat Plànol 

V-240 
Figueres Cool 
Apartments 

Passeig Nou, 10 645 77 64 31 8 E-5 

V-241 
Apartaments 

Centre 
Colom, 17 669 79 54 70 12 D-4 

V-242 
Apoteka 

apartaments 
Joan Maragall, 7 677 36 84 74 12 E-5 

 
 
 
Total de places hoteleres a Figueres        1.617 
 
 



  
 

 
Ajuntament de Figueres 

 
 
 

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL  
MUNICIPAL DE FIGUERES  

 
 
 
                                                 Document 7: Cartografia 
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ÍNDEX Document 7 :  Cartografia 

 
7.1 TERME MUNICIPAL I MUNICIPIS LIMÍTROFS 

7.1.1 Terme municipal i municipis limítrofs 

 
7.2 MUNICIPI 

7.2.1 Ciutat 

7.2.2 Elements vulnerables 

7.2.3 Xarxa viària i ferroviària 

7.2.4 Hidrologia 

7.2.5 Barris i sectors 

7.2.6 Densitat de població per illes 

 
7.3 SERVEIS BÀSICS 

7.3.1 Xarxa aigua potable i hidrants 

7.3.2 Xarxa elèctrica 

7.3.3 Xarxa gas natural 

7.3.4 Xarxa telefònica 

7.3.5 Xarxa sanejament 

 
7.4 RISCOS ESPECIALS 

7.4.1 Transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril 

7.4.1.1 Identificació del risc 

S’indiquen les franges o àrees urbanes més properes a les principals 
vies per on poden transitar mercaderies perilloses i s’indica, amb un radi 
de 500 m, els pous de ventilació corresponents a les sortides 9 i 10 del 
túnel de la Línia d’Alta Velocitat al seu pas per Figueres. 
 
7.4.2 Inundacions 

7.4.2.1 Sector 1 

7.4.2.2 Sector 2 

7.4.2.3 Sector 3 

7.4.2.4 Sector 4 

S’indica aquests períodes de retorn i també la zona potencialment 
inundable segons l’anàlisi geomorfològica. 
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7.4.2.5 Pantà de Boadella.- Zones inundables en cas de ruptura amb 
avinguda d’aigua. Interval de temps. 

 
7.4.3 Nevades 

7.4.3.1 Identificació del risc 

7.4.3.2 Sector 1  

7.4.3.3 Sector 2.  

7.4.3.4 Sector 3.  

7.4.3.5 Sector 4.  

Zones d’aparcament especial 

 
7.4.4 Moviments sísmics 

7.4.4.1 Identificació del risc. 

S’indica, per barris i tipus de sòl, el seu índex de dany mitjà dels seus 

edificis i l’índex de vulnerabilitat mitjana. Ponts i viaductes  

 
7.4.5 Risc per vent 

7.4.5.1 Identificació del risc. 
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DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest document denominat Document Únic 
de Protecció Civil Municipal de Figueres és el document al qual es refereix 
l’expedient PRCI2019000002 i ha estat aprovat inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 4 d’abril de 2019. Dono fe. 
 
La secretària    
 
[Firma01-01] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Firma02-01] [Firma03-01] [Firma04-01] 
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