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1. Introducció 

 
Els Plans de Protecció Civil Municipals són una eina de planificació que ens permet 

conèixer i valorar els riscos existents del territori, en aquest cas a nivell municipal, per així 

poder establir uns protocols d’actuació quan aquests donen lloc a una situació 

d’emergència.  

 

L’obligatorietat que té l’Ajuntament de Granyanella d’establir protocols d’actuació per 

possibles emergències i també per a poder garantir la seguretat per a la població civil de 

tot el terme municipi, es va creure oportú l’elaboració del Pla de Protecció Civil municipal, 

amb l’assessorament tècnic del Servei de Protecció Civil, adscrit a l’Àrea Tècnica i 

Territorial del Consell Comarcal de la Segarra. Aquest Pla, en el qual s’incloïa els Manual 

d’Actuació per a Nevades i el d’Actuació en Accidents en el Transport de Matèries 

Perilloses,  que van ser homologats per primer cop per la comissió de Protecció Civil de 

Catalunya, l’any 2012. 

 

Ara després de quatre anys i com s’especifica en la implantació del Pla cal revisar aquest 

pla de protecció civil, adaptant-lo al nou Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM), 

regulat pel 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. En aquest pla es recull la següent 

informació: 

 

 Document 1: Generalitats i organització municipal. 

 Document 2: Anàlisi del risc. 

 Document 3: Vulnerabilitat municipal. 

 Document 4: Procediments operatius per risc. 

 Document 5: Fitxes d’actuació. 

 Document 6: Directori telefònic i catàleg de mitjans i recursos. 

 Document 7: Cartografia específica (per a cada risc). 

 

El paper de l’Ajuntament és molt important en cas d’un possible risc dins del municipi que 

pugui esdevenir en emergència. Aquest paper de l’administració pública local ha de ser 

integradora i propera a la ciutadania. El suport que pot donar, si cal, en qualsevol 

emergència pot ser des de l’oferiment de mitjans i recursos, l’organització de voluntaris 

municipals, fins a la d’informar a la població del municipi al ser l’estament públic més 

proper a la ciutadania. 

 

 

Ramon Pintó Rosich 

Alcalde  

 

Granyanella, 28 de desembre de 2018 
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Glossari  

 
Accident: situació eventual, encara que moltes vegades previsible, que altera el curs regular dels 

esdeveniments, provocant lesions o morts de les persones i originant danys als bens i al medi 

ambient. 

 

Alarma: senyal emès per un dispositiu (per exemple, per una sirena d’avís a la població) o informació 

emesa per una persona (per exemple, a través dels mitjans de comunicació), que avisa als 

destinataris de la materialització de determinades situacions de risc. 

 

Alerta: estat declarat amb l’objectiu de prendre precaucions específiques degut a la probable i 

propera ocurrència d’una situació de perill. 

Aspectes humans d’un municipi: tots aquells factors del municipi relacionats amb la població, 

equips d’emergència i elements vulnerables. 

 

Aspectes tècnics d’un municipi: coneixement físic del municipi, com ara bé la distribució de les 

persones, zones geogràfiques, activitats i edificis. 

 

Autoprotecció: conjunt d’accions realitzades per un mateix, dirigides a la pròpia protecció. Quan 

parlem d’autoprotecció ens referim a les mesures de prevenció i control de riscos per tal garantir la 

protecció dels ciutadans, bens i el medi ambient. 

 

Catàstrofe: qualsevol fenomen que provoca danys, perjudicis econòmics, pèrdua de vides humanes i 

deteriorament de la salut, que els serveis sanitaris i d’emergències del territori no són suficients per 

donar una resposta eficaç, de tal manera que és necessària ajuda externa a la comunitat afectada. 

 

Confinament: conjunt d’accions encaminades a dirigir la població cap a un espai aïllat per tal de 

protegir-la davant d’un perill exterior. 

 

Desastre: una situació traumàtica que genera un alt grau de estrès als individus d’una societat o 

una part de ella degut a una acció, tant natural com humana o la combinació d’ambdues, produint 

una alteració en el funcionament normal, tant comunitari com individual. Les demandes originades 

excedeixen els recursos habituals de resposta amb els que conta la comunitat. 

 

Element vulnerable: element (població, edificació, obra d’enginyeria civil, activitat econòmica, 

serveis públic, element mediambiental, etc.) que exposat a un determinat nivell de perillositat es 

més susceptible de patir danys. 

 

Emergència: esdeveniment d’un risc que requereix de l’actuació immediata. 

 

Emergència 1: situació d’emergència que pot ser continguda, controlada i resolta pels mitjans propis 

de sense requerir l’evacuació de la zona afectada. 

 

Emergència 2: situació d’emergència que no pot ser continguda, controlada i resolta pels mitjans 

propis i és necessària l’actuació d’equips externs i l’evacuació de la zona afectada. 

 

Evacuació: conjunt d'accions encaminades a abandonar o fer desallotjar la població de les zones de 

risc. 

 

Incendi forestal: foc que s'estén sense control sobre terreny forestal, afectant vegetació que no 

estava destinada a cremar. 

 

Gran incendi forestal (GIF): incendi que manté de forma sostinguda una velocitat, intensitat lineal i 

longitud de flama que supera la capacitat dels sistemes d'extinció, que poden afectar de forma 

important la població o que afecta més de 500 ha. 

 

Intervenció: operació destinada a controlar i gestionar una situació de perill que provoca una 

amenaça per les persones , bens o medi ambient. Amb la intervenció es pretén reduir al mínim els 

possibles danys produïts per la situació de perill. 
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Inundació: submersió temporal de terrenys normalment secs, com a conseqüència de l’aportació 

inusual i més o menys sobtada d’una quantitat d’aigua superior a la que és habitual en una zona 

determinada. 

 

Mitigació: definició de mesures d’intervenció dirigides a reduir el risc. Són les accions orientades a 

disminuir la intensitat dels efectes que produeix l’impacte de les calamitats en la societat i el medi 

ambient. 

 

Nevada: episodi de precipitació en forma de neu. Les nevades es quantifiquen mesurant el gruix de 

neu que s’acumula al terra en tot l’episodi. 

 

Perill: situació imminent provocada per una situació de risc, que pot originar danys a les persones, 

bens i/o medi ambient. 

 

Pla d’emergència: component del pla per emergències i desastres que conté els procediments per 

donar una ràpida i eficaç resposta davant una situació de perill. Consisteix en l’organització de les 

accions, persones, serveis i recursos disponibles per l’atenció del desastre, en base a l’avaluació de 

riscos, disponibilitat de recursos materials i humans, preparació de la comunitat, capacitat de la 

resposta local i internacional, etc. 

 

Prealerta: estat en el que els organismes de resposta front la informació sobre la possible 

ocurrència d’un calamitat, realitzen les primeres mesures previstes per fer front a una situació de 

perill. 

 

Predicció: acció i efecte d’estimar i anunciar, amb base científica, la possibilitat de que esdevingui 

un succés determinat. Per la predicció de desastres s’utilitzen tècniques o mètodes a través dels 

quals es defineix el llos, la data i la magnitud física d’un desastre. 

 

Prevenció: conjunt de accions i mesures anticipades amb la finalitat de minimitzar les possibilitats 

que un risc es faci realitat i garantir la seguretat de les persones. 

 

Protecció: objectiu bàsic d’un sistema de defensa, encaminat a protegir a la població, als bens i/o al 

medi ambient. 

 

Radiació: emissió d’energia a l’espai en forma d’ones o be en forma de partícules altament 

energètiques. 

 

Radiació ionitzant: aquella radiació formada per fotons o partícules que en interaccionar amb la 

matèria produeixen ions. Com exemple tenim els raigs ultraviolats, raigs X i els Raigs gamma. 

 

Resiliència: capacitat dels sers vius per afrontar períodes de dolor emocional i situacions adverses. 

 

Risc: eventualitat de danys greus col·lectius que es poden produir per fets de qualsevol naturalesa. 

 

Sisme: fenomen geològic que té el seu origen a diferents profunditats de l’escorça terrestre i que es 

manifesta mitjançant sacsejades degudes a l’alliberament sobtat d’energia en forma d’ones 

elàstiques que es tradueixen en moviments horitzontals i verticals a la superfície terrestre de curta 

duració i magnitud determinada. 

 

Simulacre: consisteix en l’alerta programada del personal i dels mitjans adscrits al Pla. Es planteja 

una situació inclosa en l’àmbit d’actuació del Pla i els destinataris del simulacre han d’executar les 

actuacions que els pertoquin, d’acord amb el Pla. Un simulacre es planteja com una comprovació de 

l’operativitat del Pla i a diferència de l’exercici, implica la participació de tota l’estructura i mitjans 

contemplats al Pla. És important que el simulacre es faci en condicions el més semblants possible a 

una emergència real. 

 

Vulnerabilitat: predisposició intrínseca d'un element o sistema a patir danys davant d'un fenomen 

d'una intensitat determinada 
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Organigrama municipal de la protecció civil 
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Document 1. Generalitats i Organització Municipal 

 

1.1. Introducció, normativa i disposicions legals 

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic 

i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre 

les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència 

del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes 

actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil. 

 

Degut a que el municipi de Granyanella està afectat a diversos riscos especials, i d’acord 

amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i 

implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n’és la base. 

 

D’altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s’ha realitzat d’acord amb les 

disposicions legals, Plans d’emergència i normativa que es descriu a continuació: 

 

A nivell municipal: 

 

El municipi de Granyanella ha dictat les següents disposicions legals en matèria de 

protecció civil: 

 

 Pla de Protecció Civil Municipal segons el que estableix la Llei 4/1997, de 20 de 

maig, de Protecció Civil de Catalunya i segons el que disposa el Decret 210/1999, 

de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i 

l’homologació dels plans de protecció civil municipals, aprovat pel Ple municipal i 

homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya: 

 

- Manual d’Actuació per a Nevades, homologat l’any 2012. 

- Manual d’actuació per a Accidents en el Transport de Matèries Perilloses, 

homologat l’any 2012. 

 

 ADF. A finals de 1986, i regulats per l’Ordre, de 6 d’octubre de 1986, sobre 

regulació de les Agrupacions de Defensa Forestal, va formar-se l’ADF de La Segarra 

dels municipis que conformen aquesta comarca. 

 

 Any 2008, conveni entre aquest Ajuntament i la Direcció General de Protecció Civil 

per la integració, per mitjà de terminals de ràdio, a la xarxa de Radiocomunicacions 

d'Emergència de la Generalitat de Catalunya (RESCAT). 
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A nivell autonòmic: 

 Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s’aprova el Pla de protecció civil de 

Catalunya (PROCICAT). 

 Acord GOV/165/2014, de 9 de desembre, pel qual s’aprova el Pla especial per a 

emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT). 

 Acord GOV/141/2014, de 21 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 

d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). 

 Acord GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 

d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT). 

 Acord GOV/138/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 

d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT). 

 Acord GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 

d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT). 

 Acord GOV/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/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla 

especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT). 

 Acord GOV/139/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 

d’emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT). 

 Acord GOV/128/2010, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Pla especial per a 

emergències aeronàutiques a Catalunya (AEROCAT). 

 Acord GOV/15/2015, de 10 de febrer, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 

d’emergències per contaminació de les aigües marines de Catalunya (CAMCAT). 
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1.2. Dades generals del municipi 

El terme municipal de Granyanella està situat en el sector central de Catalunya, a la zona 

més oriental dels altiplans centrals, en l’anomenada Depressió Central, en una àrea de 

transició entre aquests altiplans centrals i el pla de Lleida.  

 

Dins de l’àmbit segarrenc, està situat a l’extrem oest de la comarca, situat al bell mig de la 

conca del riu Ondara, amb una extensió de 24,20 Km² i una densitat de població 6,6 

habitants per Km², esdevenint el dotzè municipi més extens de la comarca. 

 

A més, el fet de la baixa densitat de població dels seu nuclis de població, es pot considerar 

que en aquest municipi l’aïllament és un fet ben real, la qual cosa fa que estigui exposat, 

encara més, al risc. 

  

Les seves alçades es situen aproximadament entre la cota dels 400 i els 600 m en la seva 

part més baixa al bell mig de la vall del riu Ondara, i els 790 m, en la seva part més alta al 

sud del terme.  

 

El municipi el formen 5 nuclis de població: la Curullada, Fonolleres, Granyanella, la Móra i 

Tordera.   
 

Cal considerar la important àrea de serveis que forma l’A-2 al seu pas pel terme municipal, 

així com l’important polígon industrial situat a la població de Fonolleres. 

 

La població de la Curullada és el nucli on està ubicat el Centre de Comandament Municipal 

(CECOPAL) i de Centre de Recepció d’Alarmes (CRA). 

 

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI 

 

SUPERFÍCIE TOTAL (Km²) 24,2 (total T.M.) 

POBLACIÓ 146 (total T.M.) 

DENSITAT POBLACIÓ (hab./ Km²) 6,0 (total T.M.) 

ALTITUD (m) 508 (nucli de Granyanella) 

Dades IDESCAT 2015 

 

 

 

 

 

 

 

NOM MUNICIPI Granyanella 

COMARCA La Segarra 

PROVÍNCIA Lleida 
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NUCLI SUPERFÍCIE 

TOTAL 

*POBLACIÓ PERCENTATGE 

DE POBLACIÓ 

DENSITAT 

POBLACIÓ 

LA 

CURULLADA 

0,47 Km² 46 31,5 % 2,3 hab./Km² 

FONOLLERES 0,46 Km² 57 39,0 % 2,8 hab./Km² 

GRANYANELLA 0,32 Km² 31 21,2 % 1,5 hab./Km² 

LA MÓRA 0,21 Km² 6 4,1 % 0,3 hab./Km² 

TORDERA 0,090 Km² 6 4,1 % 0,3 hab./Km² 

146 hab. 

*Dades població: INE 2015 

1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

 
El terme municipal de Granyanella  està situat a l’extrem occidental de la comarca, i el nucli de la 

Curullada (seu de l’ajuntament) ocupa la part central del terme municipal amb les coordenades 

geogràfiques U. T. M. (ETRS89) del nucli urbà, georeferenciades des de l’ajuntament de:  

 COORDENADES UTM 

X 352553 

Y 4614435 

Cartografia Operativa 

d’Emergències (COE) 

COE: Cartografia Operativa 

d’Emergències és la cartografia 

que utilitza el cos de Bombers de 

la Generalitat de Catalunya. 

COORDENADES SOC 

 

Full 390-01 

21 BB 03 

 

 

 
TELÈFON 

AJUNTAMENT 

TELÈFON POLICIA 

LOCAL 
UBICACIÓ 

Cervera 973 530 025 902 101 999 Sud i Est 

Granyena de Segarra 973 530 899 No disposa de PL Nord 

Plans de Sió 973 520 030 No disposa de PL Sud 

Tàrrega 973 311 608 973 500 092 Nord 
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SUPERFÍCIE TOTAL (Km²) 24,2 

SUPERFÍCIE URBANA (Km²) 0,46 

SUPERFÍCIE FORESTAL (Km²) 5,11 

SUPERFÍCIE AGRÍCOLA (Km²) 18,63 

 

El terme municipal és el dotzè municipi en extensió de la comarca de la Segarra. Aquesta 

àrea superficial integra, a banda de la població dels nuclis, el d’un nombre d’elements 

vulnerables disseminats i repartits per tot el terme municipal, i que formaria la població en 

disseminat, com poden ser: habitatges aïllats (en molts casos en mal estat de conservació 

per la seva antiguitat, amb població envellida) i d’explotacions agrícoles i ramaderes 

aïllades.  

 

Aquest fet, origina que qualsevol risc que pugui afectar al terme municipal no es 

desenvolupi en un punt concret, sinó que aquests riscos, que poden afectar a la població, 

es poden veure’s globalitzats per tot el terme; molt especialment els riscos especials 

naturals com poden ser els causats per la neu i els incendis naturals i amb el que 

comporta per la població civil: aïllament, esfondrament d’habitatges vells, evacuació, 

confinament... 

 

També és remarcable el nombre important de conreus de secà, la majoria d’ells al límit de 

masses forestals, per tant la possibilitat d’incendis d’interfície agrícola a forestal, i en 

especial en el risc d’incendi d’interfície agrícola a urbana. 

 

És el desè municipi amb massa forestal de la comarca de la Segarra (511 ha). 

És el desè municipi amb més conreu agrícola de la comarca de la Segarra (1862 ha). 
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1.2.3. DADES DE POBLACIÓ 

DADES DE POBLACIÓ 

POBLACIÓ TOTAL 146 

POBLACIÓ ESTACIONAL 

MITJANA 

Sense dades.  

Aproximadament augmenta un 50% la seva població 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de les característiques de la població del municipi, és que pertany al grup d’adults i 

vells, el que suposa que obtinguem una piràmide d’edat envellida, amb una base reduïda 

(grup infants i joves) però que  es va eixamplant a mida que va augmentant l’edat de la 

població fins a reduir en les edats molt avançades. És una piràmide d’edats desequilibrada. 

 

Aquest fet implica que aquest envelliment de la població és un factor de risc prou 

interessant i important per a l’elaboració d’aquest pla de protecció civil, ja que el fet de 

donar-se algun tipus de qualsevol d’emergència, s’hauria de tenir en compte aquesta 

característica d’envelliment de la població d’aquest municipi, ja que el risc sobre aquest 

tipus de població afectada es veuria augmentat originats pels problemes de salut, mobilitat, 

manca de mitjans, lentitud a l’hora del desallotjament i confinament... 
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1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 

 

Xarxa viària asfaltada  

 

La xarxa viària asfaltada que transcorre pel terme municipal de Granyanella, està 

caracteritza per tenir uns eixos viaris locals, que la posen en contacte amb la resta de la 

comarca, i per un gran eix viari, a nivell de l’estat espanyol, com és l’autovia A-2 

(antigament també ho era la N-II), raó per la qual aquest municipi també està recomanat a 

elaborar el Manual d’Actuació per a Accidents en el Transport de Matèries Perilloses. 

 

Són tres vials codificats que transcorren pel terme municipal: 

 

Servei de Carreteres de l’Estat 

A-2 

 

Servei Català de Carreteres de la Generalitat: 

N-II 

 

Diputació de Lleida: 

LV-2141. 

 

També cal destacar l’existència de cinc vials d’àmbit municipal (camins rurals asfaltats) 

que són competència municipal i que en la majoria dels casos són els únics accessos als 

nuclis de població. 

 

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 

CARRETERA / AUTOPISTA TITULARITAT 

PUNTS 

QUILOMÈTRICS 

(FRONTERERS) 

PONTS I TÚNELS 

A-2 ESTAT pk 512 – pk 516,9 

Límit T.M. 

Tàrrega– Límit 

T.M. Cervera 

Ponts sobre: 

 

Línia de Ferrocarril 

(pk 515,1) 

 

Camí de la 

Curullada a la 

Cardosa 

(pk 516,3) 

 

N-II GENERALITAT pk 512 – pk 516,3 

Límit T.M. Tàrrega 

– Límit T.M. 

Cervera 

 

LV-2141 DIPUTACIÓ DE LLEIDA pk 2,2 – pk 4 

Límit T.M. Cervera 

– Granyanella 

Ponts sobre: 

 

Barranc de Fiterols 

(pk 3,1) 

Camí de Cervera a Tordera 

 
MUNICIPAL pk 0 – pk 2 

Cervera (Polígon 

Industrial) - 

Tordera 

Ponts sobre: 

 

A-2 

(pk 515,6 (A-2)) 
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Camí de la Curullada a Tordera 

 
MUNICIPAL pk 0 – pk 1 

N-II(Raval de la 

Curullada) – Camí 

de Cervera a 

Tordera 

Ponts sobre: 

 

Línia de Ferrocarril 

Raval de la Curullada 

 
MUNICIPAL pk 0 – pk 0,5 

N-II(Raval de 

Fonolleres) – la 

Curullada 

0,4 km 

 

Camí Ral  

(tram des de Fonolleres a la Móra) 

 

MUNICIPAL pk 0 – pk 1 

Fonolleres – Ctra 

de la Móra 

 

Carretera de la Móra  

(accés a la Móra) 

 

MUNICIPAL pk 0 – pk 15 

N-II – la Móra 
Ponts sobre: 

 

Riu Ondara 

 

Camins  

 

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 

CAMINS ASFALTATS (VIALS ESTRATÈGICS) 

NOM CAMÍ 
PRIMARI1 

(>5 m) 

SECUNDARI 

(entre 3 i 5 m) 

ASFALTAT      

 (SI / NO) 

Camí de Cervera a Tordera  X SÍ 

Camí de la Curullada a Tordera  X SÍ 

Raval de la Curullada  X SÍ 

Camí Ral  

(tram des de Fonolleres a la Móra) 
 X SÍ 

Carretera de la Móra  

(accés a la Móra) 
 X SÍ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Segons el Pla INFOCAT: 
Camins primaris: camins que tenen una amplada mínima de 5 m i que permeten el pas creuat de 
vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP). 
Camins secundaris: camins i pistes forestals entre 3 i 5 m d'amplada amb sobre-amples disposats cada 
100-150 m que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP). 
Camins terciaris: camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de camions tipus BRP i que 
tampoc no disposen de sobre-amples cada 100–150 metres. 
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CAMINS (PISTES FORESTALS DE PENETRACIÓ I D’ATAC) 

CODI NOM CAMÍ 
PRIMARI2 

(>5 m) 

SECUNDARI 

(entre 3 i 5 m) 

ASFALTAT      

 (SI / NO) 

1 Camí de Fonolleres a el Canós  X NO 

2 Camí de Tordera a el Canós  X NO 

3 Camí de la Curullada a la Cardosa  X NO 

4 Camí Ral (de Cervera a Tàrrega)  X NO 

5 Camí de Granyanella a Granyena 

de Segarra 
 X NO 

6 Camí de Granyanella a Fonolleres  X NO 

7 Camí del Clot del Pou  X NO 

8 Camí de la Serra Llarga  X NO 

 

Els vials asfaltats poden considerar-se com a: 

 vials estratègics que en cas d’emergència serien utilitzats i prioritzats pels serveis 

d’emergència, pel seu ràpid accés i per ser lliures d’obstacles, a les zones 

afectades, especialment en situacions d’incendis. 

 zones de protecció o com a franges de seguretat o de discontinuïtat de material 

combustible, per aquest fet cal mantenir-los en bon estat de conservació i néts de 

qualsevol tipus de combustible a un costat i l’altra de la seva plataforma. 

Els vials no asfaltats poden considerar-se com a : 

 Pistes forestals de penetració i d’atac que transcorren per les àrees de major risc i 

que haurien de servir com vials d’atac i penetració, a les àrees més afectades per 

l’incendi forestal, i als accessos als punts d’aigua descrits en aquest Pla de 

Protecció, pels serveis d’emergència i voluntaris i que tenen una amplada suficient 

pel trànsit pesat dels vehicles d’emergència (BRP, BNP...) 

Aquests vials, per la seva situació estratègica i per la seva importància en la lluita contra el 

foc, han de gaudir d’un manteniment apropiat (esbrossat a banda i banda del vial, bon 

estat del ferm, neteja de cunetes....) 

 

 

                                                 
2 Segons el Pla INFOCAT: 
Camins primaris: camins que tenen una amplada mínima de 5 m i que permeten el pas creuat de 
vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP). 
Camins secundaris: camins i pistes forestals entre 3 i 5 m d'amplada amb sobre-amples disposats cada 
100-150 m que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP). 
Camins terciaris: camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de camions tipus BRP i que 
tampoc no disposen de sobre-amples cada 100–150 metres. 
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Ferrocarril  

 

Pel terme municipal circula la línia R12 de ferrocarril. És un servei de ferrocarril regional 

entre l'Hospitalet de Llobregat i Lleida Pirineus per Manresa de Rodalies de Catalunya, de 

la Generalitat de Catalunya, i operada per Renfe Operadora que circula a través de línies de 

ferrocarril de via d'ample ibèric d'Adif. 

 

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 

LÍNIA DE FERROCARRIL CARACTERÍSTIQUES 
*PONTS, TÚNELS i 

PASSOS A NIVELL 

R12 

Lleida – Manresa - 

L’Hospitalet de Llobregat  

Límit T.M. de Tàrrega – Límit 

T.M. Cervera  

 

pk. 247,1 a pk. 249,6 

 

 

Gestió: Rodalies de Catalunya 

(Generalitat) 

Operada: RENFE 

Infraestructures: ADIF 

Línia de via única electrificada 

 

2,5 km que transcorren pel terme municipal 

 

3 combois a l’Hospitalet de Llobregat 

(Lleida – Cervera - L’Hospitalet) 

 

3 combois a Lleida 

(L’Hospitalet – Cervera - Lleida) 

 

3 combois a Lleida (el Cerverí) 

(Cervera – Lleida) 

 

3 combois a Cervera (el Cerverí) 

(Lleida – Cervera) 

 

Poblacions amb Servei, horaris i excepcions 

veure annexos. 

Pas elevat per vehicles:  

 

Camí de la Curullada a 

Tordera. 
 

A-2 (pk 515) 

FFCC (pk 236) 

 

Pas a nivell sense 

barreres: 

 

Camí del tossal de les 

Bruixes. 

Camí de la Bassa Nova. 

ESTACIONS 

Sense estacions  

*Passos a nivell (amb o sense barreres) on pot haver risc d’atropellament. 

Ponts i túnels que poden implicar algun risc sobre la via del ferrocarril: accidents amb caiguda a diferent nivell, 

incendis dins de túnels o problemes d’inundacions que poden afectar a la circulació o a l’estabilitat de la via. 
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Altres transports 

 

Pel terme municipal transcorren tres línies de transport de passatgers per carretera, 

malgrat que cap de les tres té parada en el municipi. 

 

ALTRES TRANSPORTS DADES DE CONTACTE CARACTERÍSTIQUES 

Línia Regular de Transport de 

passatgers per bus intercomarcal  

Itinerari (L-131): 

Barcelona – Cervera - Lleida 

Alsina Graells (ALSA) 

902 29 29 00 

ATM Lleida 

902 42 22 42 

DE DILLUNS A DISSABTES FEINERS 

Excepte el dia de Nadal  

DIUMENGES  

Excepte el dia de Nadal  

Poblacions amb Servei, 

horaris i excepcions veure 

annexos. 

Línia Regular de Transport de 

passatgers per bus intercomarcal  

Itinerari (L-403): 

Barcelona – Balaguer - Alfarràs 

Alsina Graells (ALSA) 

902 29 29 00 

ATM Lleida 

902 42 22 42 

DIVENDRES FEINERS DIRECCIÓ BCN 

DIUMENGES DIRECCIÓ ALFARRÀS 

Poblacions amb Servei, 

horaris i excepcions veure 

annexos. 

Línia Regular de Transport de 

passatgers per bus intercomarcal  

Itinerari Expres.cat (E-1): 

Lleida – Cervera - Lleida 

Alsina Graells (ALSA) 

902 29 29 00 

ATM Lleida 

902 42 22 42 

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS 

Poblacions amb Servei, 

horaris i excepcions veure 

annexos. 

ESTACIONS 

Sense estacions 
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1.2.5. SERVEIS BÀSICS 

LÍNIA DE GASIFICACIÓ COMPANYIA 
CARACTERÍSTIQUES DEL 

TRANSPORT 

 

No disposa 

 

 

LÍNIA ELÈCTRICA TENSIÓ COMPANYIA 
AFECTA LA MASSA 

FORESTAL? (S/N) 

Tres eixos de mitja tensió:  

Cervera – Tordera - Tàrrega 

Cervera – Fonolleres - Tàrrega (per A-2) 

Cervera - la Curullada – Tàrrega -

Mollerussa 

 

25 kV ENDESA Sí* 

*També afecta a zones agrícoles de secà (cereals) 

 

Dels eixos de mitja tensió se’n deriven els eixos a les poblacions del terme municipal fins a 

les diferents Estacions Transformadores (E.T.) que la transformen a baixa tensió per la 

distribució en baixa als consumidors. 

 

TORRE DE 

TELECOMUNICACIONS 
COMPANYIA COORDENADES UTM CARACTERÍSTIQUES 

La Curullada 
Telefònica 

 

X= 35234  

Y= 4614367 

Paratge “la Mallola” 

Donar servei telefònic i 

internet 

La Curullada Vodafone 

X= 352545 

Y= 4614445 

Edifici “Ajuntament” 

Donar servei telefònic i 

internet 

 

XARXA D’AIGUA POTABLE COMPANYIA CARACTERÍSTIQUES 

Xarxa en alta Gestió d’Aigües de la Segarra (GAS) 

Sistema d’abastament en alta 

del sistema del Cercavins, des 

del dipòsit de regulació de 

Granyena de Segarra. 

Xarxa en baixa El mateix ajuntament 

La xarxa de distribució en baixa 

de l’aigua potable la fa el mateix 

municipi, des dels dipòsits 

municipals ubicats en diferents 

punts de cada nucli de població. 
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1.2.6. CLIMATOLOGIA 

En base de les dades de l’estació meteorològica XMET* ubicada a Cervera (Abocador Comarcal) del 

Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

 

MITJANA DE PRECIPITACIONS SÈRIE 2005-2014 

MES GEN FEB MARÇ ABR MAIG JUNY JUL AGO SET OCT NOV DES 

L/M2 26,0 31,8 54,2 14,7 56,7 26,8 13,9 23,7 33,3 36,7 41,9 15,2 

 

MITJANA DE TEMPERATURES SÈRIE 2005-2014 

MES GEN FEB MARÇ ABR MAIG JUNY JUL AGO SET OCT NOV DES 

ºC 4,3 5,2 9,8 11,8 15,7 20,3 23,2 20,2 18,9 14,7 8,3 3,8 

 

VENTS DOMINANTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LOCALITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES ENLLAÇ WEB 

ESTACIÓ 

1 

Cervera  

(Abocador 

Comarcal) 

Estació de la Xarxa 

d'Estacions 

Meteorològiques 

Automàtiques del 

SMC. 

http://meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=C8  

ESTACIÓ 

2 

El Canós Estació de la Xarxa 

d'Estacions 

Meteorològiques 

Automàtiques del 

SMC. 

http://meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=VD 

 

ESTACIÓ 

3 

Massoteres Estació de la Xarxa 

d'Estacions 

Meteorològiques 

Automàtiques del 

SMC. 

http://meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YE  

 

                                                 
 XMET: És una xarxa d’estacions meteorològiques automàtiques, distribuïdes per tot Catalunya, dotades de connexió amb 

el centre de control que se situa a la seu del Servei Meteorològic. La Xarxa dona dades meteorològiques gairebé en temps 

real per tal de poder dur a terme una adequada vigilància meteorològica del país.  
 

http://meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=C8
http://meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=VD
http://meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YE
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1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA 

ALTITUD MÀXIMA 561 m  

Tossal Rodó 

ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ / 

INFRAESTRUCTURES 

528 m: Granyanella 

505 m: Carretera LV-2141 (p.k.4) (Granyanella) 

ALTITUD MÍNIMA 408 m: Riu d’Ondara “Les Planes” (La Móra) 

ALTITUD MÍNIMA AMB POBLACIÓ / 

INFRAESTRUCTURES 

409 m: La Móra 

405 m: Carretera de la Móra 

ALTITUDS DEL S NUCLIS DE POBLACIÓ  

(des de la part central del nucli) 

Granyanella: 529 m Castell 

La Curullada: 530 m Plaça del Castell 

La Curullada (Raval): 512 m Plaça de 

l’Ajuntament 

Fonolleres: 468 m Plaça de l’Església 

La Móra: 410 m Plaça de Sant Jaume 

Tordera: 480 m Plaça General Güell 

RIUS Riu d’Ondara d’NE a SO 

 

RIERES - 

TORRENTS A DESTACAR Barranc de Fiterols, de SE a NW 

Fondo del Tossal, de SE a NW 

Fondo del Tossal, de SE a NW 

Fondo del Clot del Pau, de SE a NW 

Barranc de Barrers, de SE a NW 

Fondo de Casabalanca, de SE a NW 

Clot de les Comas, de SE a NW 

Clot de Matabous, de NE a SW 

 

CANALS - 

LLACS - 

EMBASSAMENTS - 

PASSOS SOTERRANIS - 
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1.3. Organització municipal de protecció civil 

 

1.3.1. ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS 

L’organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a 

terme la protecció civil del municipi, amb l’objectiu de fer front a les emergències que 

puguin sorgir dins del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i el medi ambient. 

L’estructura de l’organització municipal de protecció civil té com a punt més elevat de 

responsabilitat a l’alcalde, que és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal i, com a 

base de l’organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a 

terme les accions per tal d’aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal. 

En aquest apartat es tracta doncs, de donar a conèixer les diferents figures dins de 

l’organització municipal de protecció civil tot explicant les seves funcions i responsabilitats. 

Comissió municipal de protecció civil: 

La Comissió Municipal de Protecció Civil és un òrgan que es crea pel Ple de l'ajuntament i 

està presidit per l'alcalde o alcaldessa. És l'òrgan que vetlla per la prevenció i la seguretat 

del municipi i és el marc de col·laboració, coordinació i presa d’acords entre els 

diversos serveis municipals i entre les diferents administracions amb incidència en el 

municipi en matèria d’anàlisi de risc, prevenció, planificació, intervenció, informació a la 

població i rehabilitació. Així doncs, es tracta d'un òrgan amb caràcter consultiu, deliberant i 

coordinador. 

Composició: 

COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

NOM CÀRREC 

Aquest municipi no té l’obligatorietat de disposar d’una Comissió de Protecció Civil. 

Malgrat tot, pels municipis que no estan obligats, la creació d'aquesta comissió és facultativa i 

correspon de decidir-ho, si és procedent, al ple de l'ajuntament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 

de Granyanella 

 

Pàgina 26 de 162 

L’organigrama municipal en emergències segueix el següent patró: 

 

En resum, s’ha de realitzar una explicació de les funcions i responsabilitats del municipi i 

de les figures següents: 

Centre Receptor d'Alarmes (CRA) 

És el centre on es reben i des d'on es notifiquen els avisos d'emergència. 

Comitè d'emergències: 

o Alcalde 

o Consell Assessor 

o Gabinet d’informació municipal 

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent: 

Alcalde 

L’alcalde del municipi és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal, i per tant el 

director del Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l’emergència. Pot 

delegar les funcions de direcció del Pla al/a la tinent/a d’alcalde (o a altres regidors/es, si 

en manquen). 

L’alcalde és el responsable màxim de l’elaboració, la implantació i l’execució del Pla de 

protecció civil municipal. 

Consell Assessor 

El Consell Assessor té per funcions: 

Alcalde 

Coordinador d'emergències Gabinet d’informació 

Cap del Grup Local 

d’Intervenció 

 

Cap del Grup Local 

Logístic i d’Acollida 

 

Cap del Grup Local 

d’Ordre i Avisos a la 

població 

 

Cap del Grup Local 

Sanitari 

 

Grup Local 

d’Intervenció 

Grup Local Logístic 

i d’Acollida 

Grup Local d’Ordre i Avisos 

a la població 

Grup Local Sanitari 

Centre Receptor 

d’Alarmes (CRA) 

COMITÈ 

D'EMERGÈNCIES 
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- Assessorar el director del pla, l’alcalde. 

- Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les 

instruccions de l’alcalde als seus respectius col·laboradors. 

- Altres funcions específiques per a cada risc concret. 

El Consell Assessor es compon de: 

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

- El / La cap del Grup Local Sanitari 

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

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

- El / La coordinador municipal de l’emergència 

- Altres en funció del risc a criteri del director del Pla, en general tots els regidors 

i/o tècnics implicats en la resolució de l’emergència 

Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població 

Les funcions d’avisos són: 

- Avisar a la població afectada que estigui en les zones de risc de l’emergència i 

especialment als elements vulnerables. 

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

Les funcions d’ordre són: 

- Coordinar i executar les tasques d’allunyament, evacuació o confinament de la 

població i dels elements vulnerables. 

- Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc. 

- Controlar els accessos a la zona de risc. 

- Realitzar la vigilància viària a la zona d’emergència, efectuant el control del trànsit 

d’accés dels components dels grups d’emergència. 

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

sanitària. 

Grup Local d’Intervenció 

Les seves funcions són: 

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

de l’emergència. 

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

emergències. 

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

- Informar el coordinador del CCA i atendre les seves instruccions. 
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Grup Local Sanitari 

Les seves funcions són: 

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

- Prestar assistència sanitària in situ. 

- Conèixer l’estat i la ubicació dels afectats. 

- Cobrir les necessitats farmacèutiques. 

- Prestar atenció psicològica als afectats i familiars. 

- Realitzar les tasques de salut pública. 

Grup Local Logístic i d’Acollida 

- Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals. 

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

població. 

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

afectades. 

- Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin. 

- Rebre el voluntariat. 

Coordinador municipal de l’emergència 

És la figura que fa de vincle entre l’alcalde i els diferents grups d’emergència, essent el 

màxim responsable del Consell Assessor. És el responsable de comunicar amb els 

diferents grups d’emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst, a més 

de suplir a l’alcalde en cas que fos necessari, amb una disponibilitat de 24 hores al dia. 

Les seves funcions són: 

- Coordinar l’emergència. 

- Comunicar amb tots els grups d’emergència municipal. 

- Rebre comunicacions del CRA. 

- Assessorar l’alcalde. 

- Controlar la situació i evolució de l’emergència i supervisar les accions dels 

diferents grups d’emergència. 

Representant municipal al PROCICAT 

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. 
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Gabinet d’Informació Municipal 

El  Gabinet  d’Informació  Municipal  és  l’òrgan  responsable  de  donar  la  informació  

en  el  moment  de l’emergència. 

Les seves funcions són: 

- Aplegar informació sobre l’emergència 

- Transmetre (o difondre) la informació generada dins el Comitè d’Emergències a la 

població en general i a les persones directament o indirectament afectades 

 

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

CÀRREC OPERATIU CÀRREC HABITUAL NÚMERO DE FITXA D’ACTUACIÓ 

Centre Receptor d’Alarmes Oficines Ajuntament 1 

*Coordinador Municipal de 

l’Emergència 

*Tècnic de Protecció Civil 

Municipal 
2 

Alcalde Alcalde 3 

Representant municipal al Pla 

Autonòmic  (PROCICAT, 

NEUCAT, INFOCAT...) 

Substitut de l’alcalde 4 

Cap del Grup local logístic i 

d’acollida 

Regidor, col·laborador 

municipal.... 
5 

Cap del Grup local d’ordre i 

avisos a la població 

Agutzil, Responsables dels 

nuclis 
6 

Cap del Grup local 

d’intervenció 

Responsable de l’ADF al 

municipi (Incendis) 

Coordinador dels voluntaris 

ocasionals, regidor o altres 

(Resta) 

7 

Cap del Gabinet d’informació Regidor 8 

Cap del Grup local sanitari Farmacèutic, Regidor sanitat 9 

*En aquells municipis obligats i en la resta pot esdevenir el tècnic comarcal de protecció civil si el 

servei està delegat mitjançant conveni establert en el Pla d’Assistència i Suport (PAS) als municipis 

en matèria de protecció civil. 
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1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ 

» Centres de recepció d’alarmes (CRA) 

 

Lloc Ajuntament de la Granyanella 

Adreça C. Raval s/n (la Curullada) 

Telèfon 

973 530 609 

Telèfon 24 hores: 

609 378 865 (regidor temes Prot.Civil) 

609 155 243 (alcalde) 

Correu electrònic ajuntament@granyanella.ddl.net  

Fax 973 530 609 

Xarxa RESCAT  
Canal Municipal: 570 

Canal Comarcal de la Segarra: 188 

Protocols, fitxes d’actuació, etc. Fitxa d’Actuació 1 

 

El CRA és un centre que ha d’estar operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l’any. En cas que 

no sigui possible, aquestes funcions seran dutes a terme per l'alcalde o persona en qui 

delegui. 

Funcions 

 Notificar qualsevol alarma al 112 i al CECAT. 

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

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

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

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

 Establir contacte amb el coordinador municipal de l'emergència o l'alcalde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ajuntament@granyanella.ddl.net
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» Centres de Coordinació Operativa Local (CECOPAL) 

 

Lloc Ajuntament de la Granyanella 

Adreça C. Raval s/n (la Curullada) 

Telèfon 973 530 609 

Correu electrònic ajuntament@granyanella.ddl.net 

Recursos Telefonia fixa i mòbil. 

Sala de reunions. 

Internet. 

Infraestructura bàsica d’informàtica. 

Personal administratiu propi. 

Xarxa RESCAT  
Canal Municipal: 570 

Canal Comarcal de la Segarra: 188 

 

Funcions 

 És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel director 

del Pla. Des d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis 

relacionats amb el Pla. 

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

Catalunya. 

 Notificar als grups operatius i al CECAT l'activació i la desactivació del Pla de protecció 

civil municipal. 

 Facilitar, si escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, 

segons les circumstàncies del risc i l’evolució de la situació de l'emergència. 

 Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius 

municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos 

municipals necessaris. 

 Canalitzar l'ordre de l'autoritat de protecció civil municipal de prestació de serveis 

personals i la requisa, la intervenció o l’ocupació temporal i transitòria dels béns 

necessaris per afrontar les situacions d'emergència. 

 Donar suport als mitjans d'emergències, de seguretat i als serveis especialitzats aliens 

que intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat. 

 

 

 

 

 

mailto:ajuntament@granyanella.ddl.net
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1.4. Programa i procediment d’implantació, simulacres, manteniment, revisió i 

actualització 

Aquest municipi no disposa de tècnic de protecció civil que pugui desenvolupar les tasques 

d’implantació.  

 

En aquest cas recaurà aquesta tasca en l’ALCALDE/SSA del municipi i que podrà comptar, 

si ho desitja, amb l’assessorament del personal tècnic i humà del Servei de Protecció Civil 

del Consell Comarcal de la Segarra, com fa referència el “Document d’Assistència i Suport 

en la Planificació” en el punt 3.1.1 d’assistència i el suport en l’elaboració, la implantació i 

el seguiment dels plans municipals del Pla d’Assistència i Suport (PAS) en matèria de 

protecció civil de la comarca de la Segarra.   

 

1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA 

 

*Malgrat que el municipi no està obligat ni recomanat a elaborar un Manual d’Actuació 

per a Incendis, l’ajuntament valora la importància d’implementar el risc d’incendis 

forestals, degut a la seva situació entre municipis que sí que estan afectats pel pla 

INFOCAT i també pel risc que pot haver d’incendi agrícola en el seu terme municipal o 

municipis veïns. Tanmateix, el municipi disposa de voluntaris de l’ADF, els quals estan 

integrats dins de l’ADF de la Segarra (ADF-136). 

IMPLANTACIÓ DEL PLA 

DATA TIPUS RISC/OS ADREÇAT A 

Període 

Octubre a 

Desembre 

Sessió informativa  NEUCAT Caps dels grups 

actuants locals. 

Període 

Octubre a 

Desembre 

Reunió de treball NEUCAT 

Voluntaris municipals 

ocasionals, com 

poden ser les 

persones del municipi 

que col·laboren en les 

emergències amb els 

seus recursos privats 

o bé cedits pel 

municipi. 

Període 

Octubre a 

Desembre 

Reunió de coordinació dels 

actuants municipals: 

Simulacre de gabinet 

NEUCAT Caps dels grups 

actuants locals. 

Setembre 
Sessió informativa INUNCAT Caps dels grups 

actuants locals. 

Setembre 
Reunió de coordinació dels 

actuants municipals: 

Simulacre de gabinet 

INUNCAT Caps dels grups 

actuants locals. 

Atemporal Sessió informativa SISMICAT 
Caps dels grups 

actuants locals. 
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IMPLANTACIÓ DEL PLA 

DATA TIPUS RISC/OS ADREÇAT A 

Atemporal 

Reunió de coordinació dels 

actuants municipals: 

Simulacre de gabinet 

SISMICAT 
Caps dels grups 

actuants locals. 

Atemporal Sessió informativa TRANSCAT 
Caps dels grups 

actuants locals. 

Atemporal 

Reunió de coordinació dels 

actuants municipals: 

Simulacre de gabinet 

TRANSCAT 
Caps dels grups 

actuants locals. 

Període 

d’Abril a Juny 
Sessió informativa  

*INFOCAT 

 

Caps dels grups 

actuants locals. 

Període 

d’Abril a Juny 

Reunió de coordinació dels 

actuants municipals: 

Simulacre de gabinet 

*INFOCAT 

 

Caps dels grups 

actuants locals i ADF 

Atemporal Sessió informativa VENTCAT 
Caps dels grups 

actuants locals. 

Atemporal 

Reunió de coordinació dels 

actuants municipals: 

Simulacre de gabinet 

VENTCAT 
Caps dels grups 

actuants locals. 

 

INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ 

DATA TIPUS DE RISC RISC/OS CAMPANYA 

Període 

Novembre a 

Desembre 

Especial  NEUCAT Fer difusió del 

material que s’envia 

des de la Direcció 

General de Protecció 

Civil (DGPC), de la 

campanya de 

Nevades i Glaçades 

del NEUCAT. 

Període 

Novembre a 

Desembre 

Especial NEUCAT 

Fer difusió del 

material que s’envia 

des del Servei de 

Protecció Civil del C.C. 

de la Segarra, i que 

és el mateix que 

apareix en els Plans 

Municipals, per mitjà 

de bustiades, taulell 

d’anuncis, 

publicacions locals 

municipals, web 

municipal. 

Període Especial INUNCAT Fer difusió del 
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INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ 

DATA TIPUS DE RISC RISC/OS CAMPANYA 

d’Agost a 

Setembre  

material que s’envia 

des de la Direcció 

General de Protecció 

Civil (DGPC) de la 

campanya INUNCAT. 

Atemporal   Especial SISMICAT 

Informar a la població 

de la possibilitat del 

risc que hi ha al 

municipi. 

Atemporal   Especial TRANSCAT 

Informar a la població 

de la possibilitat del 

risc que hi ha al 

municipi. 

Període 

Abril a Juny 

Especial   

 

*INFOCAT 

 

Fer difusió del 

material que s’envia 

des de la Direcció 

General de Protecció 

Civil (DGPC) de la 

campanya INFOCAT. 

 

Fer difusió del 

material que s’envia 

des del Servei de 

Protecció Civil del C.C. 

de la Segarra, i que 

és el mateix que 

apareix en els Plans 

Municipals, per mitjà 

de bustiades, taulell 

d’anuncis, 

publicacions locals 

municipals, web 

municipal. 

 

Període 

Juny a Juliol 
Especial   

*INFOCAT 

 

Fer difusió del Codi 

de bones pràctiques 

per a la prevenció 

d’incendis durant la 

recol·lecció del cereal 

editat pel Dpt. 

d’Agricultura, 

Alimentació i Acció 

Rural. 

Atemporal   Especial VENTCAT 

Informar a la població 

de la possibilitat del risc 

que hi ha al municipi. 
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1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA 

MANTENIMENT DEL PLA 

Data 1a. homologació: 05-03-2015 

Data d'homologació de l’última revisió: 05-03-2015 

Data de l'última actualització: 31-11-2018 

Data de la propera actualització: Anual o per variació de dades 

Data de la propera revisió: Cada 4 anys, després de l’homologació, o per 

modificació substancial 
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1.4.3. PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

 

PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

EXERCICI Nº:  

DATA  HORA  

ESCENARI  

 

 

 

 

 

 

ZONA INVOLUCRADA 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES  

 

 

 

 

 

VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D’EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT: 

 

 

 

 

 

AVALUACIÓ 
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Un altre dels objectius del programa d’implantació és programar, realitzar i avaluar  els 

simulacres que validin el correcte funcionament del Pla de Protecció Civil Municipal, tal 

com s’ha previst i com s’ha portat a la pràctica. Així mateix, és necessari programar 

simulacres al llarg del temps, a fi de validar el correcte funcionament del pla durant tot el 

seu període de vigència. Realitzar simulacres i informar-ne als òrgans de les 

administracions competents, és una obligació de la persona responsable de la Implantació 

del Pla. 

 

S’ha de dur a terme, com a mínim, un simulacre cada quatre anys. 

 

Aquests simulacres consistiran en posar a prova el Pla de Protecció Civil i així poder veure 

les errades i desajustos que puguin succeir-hi per millorar el Pla de Protecció Civil del 

municipi.  Seran partícips d’aquests exercicis i simulacres de tots els agents actuants 

incorporats dins d’aquest Pla. 

 

Aquests exercicis o simulacres ens serviran per la detecció de possibles errors, 

l’ensinistrament dels diferents grups d’actuants, l’estat del material utilitzat i també per a 

la sensibilització per a la població.  

 

Amb aquests exercicis i simulacres podrem valorar l’efectivitat del Pla i ens proporcionaran 

uns sistemes d’indicadors per així poder avaluar el mateix Pla: 

 

 Indicadors de quantitat: nombre de persones formades, nombre d’exercicis i 

simulacres realitzats, temps utilitzat per posar-lo en pràctica.... 

 Indicadors de qualitat: per així poder percebre la sensació de seguretat de la 

població respecte als riscos que es puguin presentar en cas de nevada. 

 Indicadors de lliurament: temps de resposta al simulacre... 

 Indicadors de cost: per així saber i poder constatar les inversions i previsions que 

s’haurien de fer en qüestió de seguretat al municipi. 

 

En funció dels indicadors, es prendran decisions per a poder millorar el Pla en el seu 

funcionament i en l’adquisició de material destinat en matèria de protecció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 

de Granyanella 

 

Pàgina 38 de 162 

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

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

 Tècnics municipals i/o comarcals. 

 Agents dels cossos policials (Mossos d’Esquadra). 

 Bombers. 

 Servei d’enllumenat, aigües (abastament en baixa) i  de clavegueram del municipi. 

 Companyies de l’aigua (abastament en alta), del gas, d’electricitat i de telèfons. 

 Serveis  de  transports:  transport escolar comarcal. 

 Carreteres. 

 Particulars dels municipi. 

 Serveis sanitaris. 

 Altres que el municipi consideri oportú. 

 

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

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

- Descripció de: 

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

o Els tipus dels danys que s’han produït. 

o Causes que han produït els danys. 

3. Valoració econòmica dels danys (despeses que s’han generat durant l’emergència i cost 

per recuperar la normalitat). 

És responsabilitat de l’Ajuntament l’adopció immediata de les mesures següents: 

 Notificació a les companyies de gas, d’electricitat, de telèfons, de llum, carreteres, 

mitjans de transport de les avaries, talls de subministrament, dels danys que s’han 

produït. 

 Acollida de la població. 

 Proveïment de recursos a la població. 

 Desenrunament i neteja. 

 Recerca de mitjans i recursos. 

 Control d’aqüífers. 

Proposta de reconstrucció o reparació dels danys: 

 Descripció de les obres, reparacions… a realitzar per recuperar o reparar els 

danys (la proposta es pot realitzar per evitar la repetició dels danys). 

 Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat). 

 Designació de responsables. 
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 Definició de terminis. 

 

Cal saber si la zona s’ha declarat o no zona d’actuació especial (o catastròfica). En aquest 

cas les ajudes vindran de l’Estat, el qual aprova un Reial decret llei (primer l’aprova el 

Consell de Ministres i posteriorment el validen les Corts), per establir de forma concreta i 

per a cada catàstrofe totes les mesures, actuacions i procediments a seguir. S’hi 

estableixen, també, les previsions de finançament mitjançant el crèdit extraordinari. 

Al marge de les subvencions que dóna l’Estat, pot haver-hi ajudes de les comunitats 

autònomes, la Unió Europea, les diputacions... En aquest cas, cal tenir en compte que 

aquestes ajudes són incompatibles amb les que pugui donar l’Estat. 

Cal destacar que queden excloses les ajudes de les diferents administracions als danys 

produïts en béns assegurats, ja que existeix el Consorci de Compensació d’Assegurances, 

entitat autònoma de caràcter públic que actua com a reasseguradora de les companyies 

privades en cas que es produeixin catàstrofes. 
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Administració Tipus d’ajuts A qui van destinats 

GENERALITAT Departament de Medi Ambient 

Ajuts en les despeses derivades en l’abastament 

d’aigua mitjançant  camions de cisterna. 

 Ens locals. 

Departament de Governació  

Ajuts als ens locals de Catalunya en situacions 

excepcionals, d'urgència o derivades de 

catàstrofe produïdes per diferents adversitats 

climàtiques (aiguats, nevades, temporals de vent, 

etc), que en molts casos han malmès 

infraestructures i serveis de titularitat local i 

produeixen despeses no previstes en els 

pressupostos dels ens locals.  

 Ens locals. 

 

Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques 

Ajuts als ajuntaments de muntanya per al 

finançament de les operacions necessàries per a 

la neteja i el manteniment de carreteres i vies de 

comunicació municipals afectades per les 

nevades. 

 Ens locals, només  municipis 

de muntanya. 

 

Departament d’Agricultura i Ramaderia Pesca i 

Medi Natural 

Ajuts  als ens locals de Catalunya en Matèria de 

Gestió Forestal en arranjament de vials aptes per 

a vehicles d’extinció d’incendis i creació i 

manteniment de punts d’aigua. 

 Ens locals. 

 

 

DIPUTACIÓ  

Diputació de Lleida 

Programa d’ajuts per danys en infraestructures 

municipals. 

Subvencions i ajuts directes. 

 Ens locals. 

 

 

ESTAT 

Ministerio de Interior 

Subvencions en atenció a determinades 

necessitats derivades de situacions d’emergència 

o de naturalesa catastròfica. 

 Unitats familiars o de 

convivència econòmica. 

 Ens Locals. 

 Persones físiques o 

jurídiques. 

 Comunitats de propietaris. 

 Establiments industrials, 

mercantils i de serveis. 

ALTRES AJUTS QUE PUGUIN SORTIR I QUE S’INFORMARAN DE LA SEVA EXISTÈNCIA 

 

http://www.diputaciolleida.cat/231-municipis/serveis-per-al-mon-local/programa-dajuts-per-danys-en-infraestructures-municipals-aura-2012/
http://www.diputaciolleida.cat/231-municipis/serveis-per-al-mon-local/programa-dajuts-per-danys-en-infraestructures-municipals-aura-2012/
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Document 2. Anàlisis del Risc 

 
Per tal de conèixer quines són les emergències que es poden produir al municipi i dur a 

terme les accions de prevenció adequades per tal de minimitzar les conseqüències 

d’aquestes, primer s’han d’estudiar tots els riscos que afecten el municipi i avaluar la seva 

magnitud. 

 

Els riscos es poden englobar en tres grans grups, els territorials (vinculats al PROCICAT), els 

especials (Plans especials d’Emergència) i els específics. 

 

2.1. Risc territorial 

 

Els riscos territorials són aquells que es poden incloure dins del Pla de Protecció Civil de 

Catalunya (PROCICAT) i en aquest apartat es pretén elaborar una anàlisi dels riscos que el 

PROCICAT contempla per a cadascun dels municipis de Catalunya. 

 

Per l’anàlisi del risc utilitzarem el mètode qualitatiu, amb els criteris del Instituto Nacional 

de Seguridad y Higiene en el Trabajo, pel qual s’identifica el perill i s’estima el risc, 

avaluant conjuntament la probabilitat i les conseqüències de que es materialitzi el perill. 

L’anàlisi del risc proporcionarà l’ordre de magnitud del risc. 

 

A) La identificació de les activitats i riscos: 

Identificació de riscos als quals està exposat l’establiment de referència. 

 

B) La identificació de l’estimació del risc: 

Basat en una estimació de la severitat (o impacte) del dany, qualificant-lo en tres 

categories : baixa, mitjana i alta:  

 

Estimació de la severitat (Impacte) de les conseqüències 

Alta L’emergència produeix la destrucció total de la unitat on 

s’ha produït l’incident. Suposa la interrupció del procés i 

l’afectació a instal·lacions del voltant. 

Morts. 

Mitjana 

L’emergència produeix danys a la unitat on s’ha produït 

l’accident. Pot suposar la interrupció de l’operativitat 

normal d’aquella part de la instal·lació. 

Lesions lleus a les persones. 

Baixa 
L’emergència no suposa danys a la instal·lació afectada. 

Només es causen problemes operatius. 

 

C) L’estimació de la probabilitat d’ocurrència: 

Basat en determinar la “probabilitat” que el risc passi.  

 
Estimació de la probabilitat d’ocurrència 

Alta Quan l’emergència es dóna sovint 

Mitjana Quan l’emergència es algunes vegades 
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Baixa Quan l’emergència es dóna en rares ocasions 

 

D) Valoració del risc: 

L’ anàlisi conjunt d’A i B fa assignar als riscos, qualificacions dins del rang d’1 a 5, 

obtinguts a partir de la gràfica de valorització de risc en funció de la probabilitat i impacte: 
 

Conseqüències / Impacte 

Probabilitat d’ocurrència Baix Mitjà Alt 

Baixa 
Risc Trivial 

(1) 

Risc Tolerable 

(2) 

Risc Moderat 

(3) 

Mitjana  
Risc Tolerable 

(2) 

Risc Moderat 

(3) 

Risc Important 

(4) 

Alta 
Risc Moderat 

(3) 

Risc Important 

(4) 

Risc Sever 

(5) 

 

Risc Accions i limitacions 

Risc Trivial 

(1) 
No es requereix cap acció específica. 

Risc Tolerable 

(2) 

No es necessita millorar l’acció preventiva, però es poden 

considerar solucions més rentables o millores que no 

suposin una càrrega econòmica important. Es requereixen 

comprovacions periòdiques per assegurar-se que es manté 

l’eficàcia de les mesures de control. 

Risc Moderat 

(3) 

S’han de fer esforços per reduir el risc determinant les 

inversions precises. Les mesures per a reduir el risc s’han 

d’implantar en un període determinat. Quan el risc moderat 

està associat amb conseqüències molt nocives, es precisarà 

una acció posterior per establir amb més precisió la 

probabilitat de dany com base per 

determinar la necessitat de millora de les mesures de 

control. 

Risc Important 

(4) 

No s’ha de realitzar l’activitat fins que s’hagi reduït el risc. 

Pot ser necessari dedicar recursos considerables per 

controlar el risc. 

Risc Sever 

(5) 

No s’ha de realitzar l’activitat fins que s’hagi reduït el risc. Si 

no és possible reduir el risc, incús amb els recursos 

il·limitats, s’hauria de prohibir l’activitat. 
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RISC TERRITORIAL 

 DESCRIPCIÓ 
PROBABILITAT 

D’OCURRÈNCIA  

IMPACTE 

DEL RISC 
AVALUACIÓ 

Emergències per 

pandèmies: 

Emergències associades a 

pandèmies que afectin a 

Catalunya i que impliquin 

l’activació del Pla PROCICAT 

per part de la Generalitat. 

 

Baixa  

 

Baix 

Risc Trivial 

(1) 

Emergències en el 

transport de 

viatgers per 

ferrocarril: 

Emergències o incidències 

associades al transport per 

ferrocarril que afectin a la 

línia de RENFE al seu pas pel 

municipi que impliquin 

l’activació del Pla PROCICAT 

per part de la Generalitat. 

 

Baixa  

 

Baix 

Risc Trivial 

(1) 

Emergències per 

onades de calor 

Emergències associades a 

onades de calor severes que 

afectin a Catalunya, i al 

terme municipal, i que 

impliquin l’activació del Pla 

PROCICAT per part de la 

Generalitat. 

Mitjana 

 

Baix 

 

Risc Tolerable 

(2) 

Emergències per 

concentració de 

persones 

Emergències associades a 

emergències, incidents, 

accidents en esdeveniments 

amb concentració de 

persones en el terme 

municipal, i que impliquin 

l’activació del Pla de 

Protecció Civil Municipal. 

Baixa 

 

Baix 

 

Risc Trivial 

(1) 

 

En aquest cas, integrarem com a risc territorial, el risc d’incendi agrícola, no contemplat en 

l’INFOCAT. 

Emergències per 

incendis agrícoles 

Emergències i incidències  

associades al risc d’incendi 

en general, i que impliquin 

l’activació del Pla INFOCAT 

en municipis veïns afectats 

per aquest Pla i que en el cas 

de Guissona podria 

esdevenir l’activació del Pla 

PROCICAT per part de la 

Generalitat. 

Mitjana 

 

Mitjà 

 

Risc Moderat 

(3) 
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2.2. Riscos especials 

Són riscos concrets que poden afectar al municipi i que tenen un tractament especial a 

l’hora de la seva planificació. La seva naturalesa els requereix d'uns mètodes tècnics i 

científics adequats per avaluar-los i tractar-los i els plans que en resulten s'han d'elaborar 

d'acord amb les directrius bàsiques previstes a la normativa.  

 

D’aquesta normativa sorgeixen els plans d’àmbit superior (Plans Especials de la 

Generalitat), els quals deriven amb els plans de Protecció Civil Municipals i que han de 

permetre la interfase entre el pla d’àmbit superior (Generalitat) i el pla d’àmbit municipal 

(Ajuntaments). 

 

Poden ser riscos naturals (incendis, nevades, inundacions, sismes ) com riscos tecnològics 

(accidents en el transport de matèries perilloses, radiològics, químics, accidents d’aviació, 

accidents en establiments de matèries perilloses...) i en base els plans especials superiors 

de la Generalitat (infocat, neucat, inuncat, sismicat, transcat, radcat...), determinen quins 

municipis estan obligats o recomanats a elaborar el seu pla municipal.  

 

Aquest municipi està afectat pels següents riscos especials i per tant a elaborar un pla 

d’emergència per a cadascun d’ells: 

 

 

RISC ESPECIAL OBLIGAT RECOMANAT 

NEUCAT X  

INUNCAT  X 

SISMICAT  X 

TRANSCAT  X 

VENTCAT  X 

 

 

 

Riscos especials en el que no calen cap figura de planificació municipal, i per tant no 

afectats:   

 

RADCAT, PLASEQCAT, ALLAUCAT, AEROCAT, CAMCAT, INFOCAT. 
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RISCOS ESPECIALS 

 DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ 

Risc per 

nevades 

(NEUCAT): 

El municipi de Granyanella, està 

obligat, segons la Direcció General de 

Protecció Civil, a elaborar un Manual 

d’Actuació per a Nevades integrat dins 

del seu Pla de Protecció Civil, segons 

els mapes de risc de protecció civil. 

 

Segons el NEUCAT, tots els municipis 

amb altituds >400 m estan obligats. 

 

 

Segons el Pla Especial d’Emergències per 

Nevades de Catalunya (NEUCAT) la neu en 

quantitats normals i en llocs on habitualment 

neva, en un principi no hauria de presentar 

cap problema ni cap mena de risc. 

 

Però una nevada ens pot donar problemes 

quan: 

 

 Cau de forma extraordinària en llocs on 

habitualment neva. 

 Cau de forma extraordinària, o no, en llocs 

on habitualment no neva. 

 

Mapa de vulnerabilitat comarcal:  

VULNERABILITAT MODERADA  

Elaborat segons l’afectació en la mobilitat, 

l’altitud mitjana dels municipis i la població 

comarcal. 

 

Mapa d’obligacions : 

OBLIGAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de vulnerabilitat comarcal 
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Risc 

inundacions 

(INUNCAT): 

El municipi de Granyanella està 

obligat, segons la Direcció General de 

Protecció Civil, a elaborar un Manual 

d’Actuació per a Inundacions integrat 

dins del seu Pla de Protecció Civil, 

segons els mapes de risc de protecció 

civil. 

 

 

Mapa d’obligacions : 

RECOMANAT 

Segons la metodologia de treball del Pla 

Especial d’Emergències  d’Inundacions a 

Catalunya (INUNCAT), pel coneixement del 

risc, s’elabora en base el mapes de perillositat 

i risc d'inundació de l’ACA, segons els períodes 

de retorn, les zones potencialment inundables 

i els cons dejectius.  

 

 

 

 

 

 

Granyanella 

Granyanella 
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Risc sísmic 

(SISMICAT): 

El municipi de Granyanella, està 

recomanat, segons la Direcció General 

de Protecció Civil, a elaborar un 

Manual d’Actuació per a Moviments 

Sísmics integrat dins del seu Pla de 

Protecció Civil, segons els mapes de 

risc de protecció civil. 

 

 

Mapa d’obligacions : 

RECOMANAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons la metodologia de treball del Pla 

Especial d’Emergències  Sísmiques a 

Catalunya (SISMICAT), pel coneixement del 

risc, es va elaborant seguint tres variables: 

 

 La perillositat sísmica: en base l’estimació 

de la intensitat del moviment sísmic per a 

cada municipi i que equivaldria a un 

període de retorn de 500 anys. 

 

 Superació del llindar de dany sísmic: en 

base l’estimació dels danys que podria 

haver en cas de moviment sísmic per a 

cada municipi i que correspon a 50 edificis 

inhabitables o més d’un 10% del total 

d’edificis del municipi inhabitables segons 

l’anàlisi de risc sísmic contingut en el pla 

SISMICAT.  
 

 La vulnerabilitat sísmica: en base 

l’estimació dels danys que el moviment 

sísmic considerat pot causar sobre els 

municipis de Catalunya (habitatges, altres 

edificis, edificis de serveis, hospitals, parcs 

de bombers...) 

 

Granyanella 
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Granyanella 

Granyanella 

Granyanella 
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Risc 

accidents en 

el transport 

de matèries 

perilloses 

(TRANSCAT): 

El municipi de Granyanella, està recomanat, 

segons la Direcció General de Protecció Civil, 

a elaborar un Manual d’Actuació per a 

Accidents en el Transport de Matèries 

Perilloses integrat dins del seu Pla de 

Protecció Civil, segons els mapes de risc de 

protecció civil. 

 

 

Mapa d’obligacions : 

RECOMANAT 

Segons la metodologia de treball del Pla 

Especial d’Emergències  per a Accidents 

en el Transport de Matèries Perilloses 

(TRANSCAT), pel coneixement del risc, 

s’elabora en base el mapes de fluxos 

per trams la xarxa viària i del nivell de 

perill municipal pel transport de 

matèries perilloses. 

 

 

 

Granyanella 

Granyanella 
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Granyanella 
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Risc 

ventades 

(VENTCAT): 

El municipi dels Granyanella, està 

recomanat, segons la Direcció General 

de Protecció Civil, a elaborar un 

Manual d’Actuació per a Ventades 

integrat dins del seu Pla de Protecció 

Civil, segons els mapes de risc de 

protecció civil. 

 

 

Mapa d’obligacions : 

RECOMANAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons la metodologia de treball del Pla 

Especial d’Emergències  per Risc de Vent 

(VENTCAT), pel coneixement del risc, es va 

elaborant seguint tres variables: 

 

 La perillositat municipal: en base  el 

nombre mitjà de dies anuals que s’ha 

superat el llindar de ratxa de vent de 20 

m/s. Aquest valor de 20 m/s, és el mínim 

de ratxa susceptible de produir danys, i que 

per la seva freqüència i afectació als 

diferents elements vulnerables. 

 

 La vulnerabilitat municipal: segons el 

nombre d’habitants de cada municipi com 

a ítem representatiu de la vulnerabilitat. 

Aquesta simplificació es pot justificar 

perquè en definitiva, la major quantitat 

d’elements vulnerables es concentren a les 

zones més poblades i per tant, és a les 

zones més poblades, on històricament s’ha 

registrat el major nombre d’incidències. 
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2.3. Riscos específics 

Són riscos concrets no considerats especials, per tant la Generalitat no ha elaborat cap pla 

especial, que no estan afectats pel Decret 30/2015, sobre plans d’autoprotecció o per 

alguna altra normativa de protecció d’emergències i que són propis de cada municipi. El 

anomenats Plans Específics Municipals  (PEM). 

 

RISCOS ESPECÍFICS 

Sense cap PEM  
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Document 3. Vulnerabilitat Municipal 
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Document 3. Vulnerabilitat Municipal 

 
La vulnerabilitat municipal pot ser de tres tipus: 

 

 Zones del municipi on es concentra la major part de la població i que, en cas 

d’emergència, pot haver conseqüències greus. 

 Zones del municipi on pot haver grups crítics de gent (gent gran, nens, residents....), 

esdevenint una zona especialment vulnerable. 

 Zones del municipi, que malgrat no haver població, són susceptibles de patir les 

conseqüències més greus  en cas d’emergència. 

L’estudi sobre la a vulnerabilitat municipal, serà aquella afectada pels riscos territorials, 

riscos especials i riscos específics, amb l’obligació o recomanació d’elaborar el Pla de 

Protecció Civil Municipal pels següents riscos:  

 

Riscos Territorials, que es poden produir-se en el municipi i  que estan contemplats dins del 

Pla PROCICAT de la Generalitat: 

 

 Risc de Pandèmies. 

 Risc en el transport de viatgers per ferrocarril. 

 Risc d’onada de calor. 

 Risc per activitats amb concentració de persones. 

 Risc per ventades. 

 Risc d’incendi agrícola (a nivell del municipi de Guissona). 

 

Riscos Especials, que es poden produir-se en el municipi, que estan contemplats dins dels 

diferents Plans Especials (INFOCAT, NEUCAT, SISMICAT, TRANSCAT...) de la Generalitat i 

que el municipi està obligat o recomanat a elaborar un manual d’actuació: 

 

 Risc de Nevades (obligat). 

 Risc Sísmic (recomanat). 

 Risc Inundacions (recomanat). 

 Risc d’accidents en el transport de matèries perilloses per carretera (recomanat). 

 Risc de Ventades (recomanat). 

 

Riscos Específics del municipi, on es creu oportú tenir una planificació en cas d’emergència 

per aquest risc específic municipal: 

 

 En aquest moment no hi ha cap PEM en el municipi.  
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3.1. Àrees o sectors d’afectació 

 

3.1.1. RISCOS TERRITORIALS 

Emergències per pandèmies: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

GRUPS DE RISC DESCRIPCIÓ UBICACIÓ  

GRUPS DE POBLACIÓ  

DE RISC 

 

Format per persones a les que la pandèmia pot 

afectar amb major virulència i poden 

desenvolupar la malaltia de forma greu: 

-Dones embarassades.  

-Persones amb malaltia pulmonar crònica 

(inclosa displàsia bronco-pulmonar, fibrosi 

quística i asma moderat-greu persistent) . 

-Persones amb malaltia cardiovascular crònica 

(exclosa la hipertensió)-  

Persones amb diabetis mellitus tipus I i II amb 

tractament farmacològic.  

Persones amb insuficiència renal moderada-

greu, pacients en diàlisi.  

Persones amb hemaglobinopaties i anèmies 

moderades-greus.  

Persones amb asplènia (falta de melsa).  

Persones amb malaltia hepàtica crònica 

avançada (hepatitis crònica, cirrosi hepàtica).  

Persones amb malalties neuromusculars greus 

(esclerosi múltiple, altres).  

Persones amb immunosupressió (inclosa 

l'originada per la infecció del VIH o per fàrmacs 

o en els receptors de transplantaments).  

Persones amb obesitat mòrbida (IMC >40³). 

-Menors de 18 anys que reben tractament 

continuat amb àcid acetilsalicílic, per la 

possibilitat de desenvolupar la síndrome de 

Reye.  

-Altres que vagin definint les autoritats 

sanitàries, segons l’evolució de la pandèmia.  

-Allotjaments 

En tot l’àmbit de la 

població del terme 

municipal,  

especialment allà on hi 

hagi concentració 

població més 

vulnerable, infants, 

persones grans, 

persones amb 

malalties greus...: 

-Consulta Mèdica 

-Polígon Industrial 

-Àrees de servei amb 

serveis de restauració 

-Allotjaments 



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 

de Granyanella 

 

Pàgina 61 de 162 

POBLACIÓ DE MÉS 

TRANSMISSIBILITAT  

Aquella que no té risc de gravetat però que 

fonamentalment degut al tipus de feina que 

realitza o degut al tipus d’activitats que 

realitzen són altament propagadors del virus:  

-Persones que treballen en serveis públics amb 

contacte directe amb el ciutadà i especialment 

el personal sanitari que estarà contínuament 

exposat al virus (professionals sanitaris).  

-Nens menors de 14 anys.  

-Personal administratiu 

de l’Ajuntament 

-Personal Consulta 

Mèdica 

 

SERVEIS DE SALUT, 

SEGURETAT I 

EMERGÈNCIES 

 

Agrupa els serveis necessaris per atendre la 

població afectada per una emergència 

associada a la pandèmia i en general, els 

elements necessaris per gestionar les 

emergències (centres de coordinació, 

comunicacions...). 

-Personal de la 

Consulta Mèdica 

ALTRES SERVEIS 

IMPRESCINDIBLES 

PER AL 

FUNCIONAMENT DE 

LA SOCIETAT  

Engloba la resta de serveis necessaris per al 

desenvolupament de les activitats (transport, 

finances, correus, comerç, administració 

pública municipal, ensenyament, serveis 

funeraris...).  

-Personal administratiu 

de l’Ajuntament. 

SERVEIS DE 

SUBMINISTRAMENT 

BÀSICS I 

SANEJAMENT  

 

Agrupa la producció, transport i distribució 

d’aigua, gas, electricitat, recursos energètics 

(combustibles), d’aliments de primera 

necessitat i medicaments. Inclou també la 

recollida i tractament de residus urbans i 

d’aigües residuals.  

-Personal dels serveis 

municipals. 
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Emergències en el transport de viatgers per ferrocarril: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

TIPUS DE RISC DESCRIPCIÓ UBICACIÓ  

ACCIDENTS EN EL 

SERVEI FERROVIARI 

DE VIATGERS 

- Descarrilament de trens. 

- Col·lisions. 

 

Al llarg dels 2,5 km de 

línia de ferrocarril, de 

via única, que 

transcorren pel terme 

municipal. 

INCIDÈNCIES O 

ALTERACIONS DE LA 

INFRAESTRUCTURA O 

INSTAL·LACIONS  

-Amenaces terroristes o avís de bomba.  

-Atropellament de persones  

-Atropellament d’animals o bens.  

-Incendis a la infraestructura o als trens.  

-Robatori, vandalisme o sabotatge 

d’instal·lacions o infraestructura.  

-Averies en els sistemes d’electrificació en la 

senyalització o en els trens (causes tècniques).  

-Afectacions per obres a la infraestructura.  

 

Al llarg dels 2,5 km de 

línia de ferrocarril, de 

via única, que 

transcorren pel terme 

municipal. 

AFECTACIÓ TOTAL O 

PARCIAL DE LES VIES, 

INFRAESTRUCTURES 

O SERVEIS PER 

FENÒMENS EXTERNS  

-Meteorologia: 

Nevades i pedregades.  

Inundacions / temporals de pluja.  

Ventades.  

-Altres fenòmens de risc natural: 

Incendis forestals (afectació  

directa o indirecta). 

Moviments sísmics.  

Esvorancs, esllavissades o 

moviments de terra a la 

infraestructura o a  les seves 

proximitats.  

Altres emergències i incidències externes: 

Accidents en el transport de 

mercaderies no perilloses per 

ferrocarril. 

 

Al llarg dels 2,5 km de 

línia de ferrocarril, de 

via única, que 

transcorren pel terme 

municipal. 
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Emergències per onades de calor: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

GRUPS DE RISC DESCRIPCIÓ UBICACIÓ  

GRUPS DE POBLACIÓ  

DE RISC 

 

-Gent gran, especialment majors de 75 anys.  

-Nadons. 

-Persones amb discapacitats físiques.- 

Persones amb discapacitat psíquiques. 

-Persones amb malalties cròniques. 

-Persones fràgils que viuen soles. 

-Persones amb condicions socials precàries. 

-Pacients amb medicacions que actuen sobre el 

sistema nerviós central. 

-Persones que realitzen una activitat física 

intensa. 

-Persones que han de romandre o fer activitat 

física a l’aire lliure (incloses les activitats 

laborals). 

 

 

 

En tot l’àmbit de la 

població del terme 

municipal,  

especialment allà on hi 

hagi concentració 

població més 

vulnerable, infants, 

persones grans, 

persones amb malalties 

greus...:  

En tot l’àmbit de la 

població del terme 

municipal,  

especialment allà on hi 

hagin activitats a l’aire 

lliure i concentració 

població més 

vulnerable, infants, 

persones grans, 

persones amb malalties 

greus...:  

-Personal laboral 

municipal que treballa a 

l’aire lliure (Personal 

propi o subcontractat). 

-Resta de persones del 

municipi que treballen a 

l’aire lliure i activitats 

agrícoles. 
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Emergències per concentració de persones: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

TIPUS D’ACTIVITAT DESCRIPCIÓ UBICACIÓ  

FESTES MAJORS 

Les festes majors d’aquest municipi, són de 

petit format, amb una previsió d’aforament 

baix, tant sols veïns del municipi, i que suposen 

un risc trivial.  

No es preveuen actes de foc. 

Granyanella: 1r cap de 

setmana d’agost. 

La Móra: 15 d’agost. 

Fonolleres: Cap de 

setmana posterior al 15 

d’agost. 

Tordera: 2n cap de 

setmana de setembre. 

La Curullada: 3r cap de 

setmana de setembre. 

REVETLLA DE SANT 

JOAN 

Celebració de la revetlla de Sant Joan la nit del 

23 de juny amb fogueres en els diferents nuclis 

de població.  

 

Actualment no es fa cap 

tipus de foguera per la 

revetlla de Sant Joan. 

Si es celebrés algun 

tipus de foguera caldria 

notificar-ho als Agents 

Rurals i adoptar 

mesures de prevenció. 

ALTRES ACTIVITATS 

EXTRAORDINÀRIES A 

L’AIRE LLIURE 

Qualsevol activitat extraordinària amb un 

aforament alt o molt alt, correfocs.... 

 

Si hi ha algun tipus 

d’aquestes activitats, 

caldrà valorar-les amb 

antelació, les seves 

especificacions i el seu 

risc concret. 
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Emergències per incendis agrícoles: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

TIPUS D’ACTIVITAT O 

ÀREES D’AFECTACIÓ 
DESCRIPCIÓ UBICACIÓ  

NUCLIS DE POBLACIÓ 
Nuclis de població amb la possibilitat de 

produir-se la interfase agrícola-urbana 

Nuclis de població 

envoltats de terrenys 

agrícoles i vegetació 

ruderal. 

HABITATGES AÏLLATS  
Habitatges aïllats que poden esdevenir 

elements vulnerables en cas d’incendi. 

Habitatges aïllats, de 

1a o 2a residència, 

envoltats de terrenys 

agrícoles i vegetació 

ruderal 

ACTIVITATS AÏLLADES 

I/O POSSIBLES 

ZONES DE 

CONCENTRACIÓ DE 

PERSONES 

Activitats aïllades que poden esdevenir 

elements vulnerables en cas d’incendi. Poden 

ser o no activitats relacionades amb 

l’agricultura o la ramaderia. 

Activitats que poden 

suposar un risc per als 

seus ocupants en cas 

d’incendi i envoltats de 

terrenys agrícoles i 

vegetació ruderal 
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3.1.2. RISCOS ESPECIALS 

Emergències per risc de nevades: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC 

UBICACIÓ 

Segons les quatre zones (A, B, C i 

D), sobre la cartografia, una fàcil i 

ràpida localització sobre el pla. 

DESCRIPCIÓ 

A-2 

 

pk 512 – pk 516 

Límit T.M. Tàrrega– Límit T.M. 

Cervera 

 Àmbit “Carreteras del Estado”. 

 20 m d’amplada. 

 Vial utilitzat pel Transport Interurbà (ALSA). 

N-II 

 

pk 512– pk 516 

Límit T.M. Tàrrega– Límit T.M. 

Cervera 

 Àmbit Generalitat de Catalunya.  

 10 m d’amplada. 

 Accessos directes a Fonolleres, la Curullada i 

a l’enllaç a la Móra. 

 Presenta punts amb pendent sensibles en 

episodis de nevada o forta glaçada. 

 Presenta zones on es poden formar plaques 

de gel. 

LV-2141 

 

pk 2,1 – pk 4 

Límit T.M. Cervera – 

Granyanella 

 Àmbit Diputació de Lleida 

 5 m d’amplada. 

 Únic accés a la població de la Granyanella 

des de la L-214 

 Presenta zones on es poden formar plaques 

de gel. 

Camí de Cervera a 

Tordera 

 

pk 0 – pk 2 

Polígon Industrial de Cervera 

– Tordera  

 Àmbit Municipal. 

 Camí asfaltat.  

 4 m d’amplada. 

 Únic accés a la població de Tordera. 

 

Camí de  la Curullada a 

Tordera 

 

pk 0 – pk 1 

Raval de la Curullada N-II (km 

515) - Camí de Cervera a 

Tordera 

 

 Àmbit Municipal.  

 4 m d’amplada. 

 Enllaç de Tordera a la N-II 

 

Raval de la Curullada 

 

pk 0 – pk 1 

Raval de la Curullada N-II (km 

515) – la Curullada (poble) 

 Àmbit Municipal.  

 4 m d’amplada. 

 Únic accés a la població de la Curullada des 

de la N-II 

Camí  Ral (Fonolleres a 

la Móra) 

 

Pk 0 – pk 1 

Fonolleres – la Móra 
 Àmbit Municipal.  

 4 m d’amplada. 

 Enllaç entre les població de la Móra i de 

Fonolleres. 

Carretera de la Mora 

 

Pk 0 – pk 1,5 

Lateral A-2 (km 512)  – la 

Móra 

 Àmbit Municipal.  

 4 m d’amplada. 

 Únic accés a la població de la Móra. 

 Presenta zones on es poden formar plaques 

de gel. 

Nucli(s) de població 

A, B, C i D 

 Habitatges majoritàriament de 1a residència. 

 Possibilitat d’aïllament. 
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Habitatges aïllats  A, B i D 

 Habitatges de 1a residència. 

 Habitatges de 2a residència. 

 Possibilitat d’aïllament. 

Activitats aïllades i/o 

possibles zones de 

concentració de 

persones: 

Polígon industrial 

Activitats aïllades 

Àrees de serveis 

Allotjaments i 

Restauració  

A i B 

 Possibilitat de concentració de persones amb 

persones vulnerables (infants)  

 Possibilitat de concentració de persones. 

 Possibilitat d’aïllament. 

Activitats ramaderes 

aïllades 

Disperses en tot el terme 

municipal 
 Possibilitat d’aïllament. 
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Emergències per risc d’inundacions 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

PUNTS D’ACTUACIÓ 

PRIORITÀRIA (PAP)  

Al llarg de les zones potencialment inundables, 

amb o sense períodes de retorn, al voltant de: 

- Riu d’Ondara 

Elements susceptibles 

de ser vulnerables, en 

cas de produir-se 

algun tipus 

d’inundació. 

També es consideren 

aquells punts que 

coincideixen en tots 

aquelles obres de 

fàbrica o 

infraestructures, que 

serveixen per salvar o 

creuar la llera dels 

diferents cursos 

fluvials afectats. 

LLOCS DE 

CONCENTRACIÓ DE 

PERSONES 

Al llarg de les zones potencialment inundables, 

amb o sense períodes de retorn, al voltant de: 

- Riu d’Ondara 

Habitatges aïllats, 

nuclis de població, 

edificis amb població 

vulnerable,  activitats 

amb concentració de 

persones... 

SERVEIS BÀSICS 

Al llarg de les zones potencialment inundables, 

amb o sense períodes de retorn, al voltant de: 

- Riu d’Ondara 

Qualsevol edifici que 

allotgin o prestin 

serveis bàsics per a la 

població.  
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Emergències per risc sísmic: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

EDIFICIS EN MAL 

ESTAT  
Dispersats per tot el terme municipal 

Especialment 

incidència en 

habitatges 

abandonats i en mal 

estat. 

EDIFICIS CONSTRUÏTS 

ANTERIORMENT A 

L’ANY 1980 

Dispersats per tot el terme municipal 

Edificis construïts 

anteriors a l’obligació 

de disposar de  

Cèdula d’Habitabilitat. 

 

Edificis amb 

aluminosi.  

MAGATZEMS 

AGRÍCOLES I 

EXPLOTACIONS 

RAMADERES 

Dispersats per tot el terme municipal 
Edificis amb 

aluminosi. 

EDIFICIS DE SERVEIS 

ADMINISTRATIUS, 

ASSISTENCIALS I 

DOCENTS 

Edifici consistorial, edificis públics de serveis, 

consultori mèdic, àrees de serveis, 

allotjaments... 

 

Edificis amb població 

vulnerable (infants i 

gent gran) i de serveis 

municipals. 

EDIFICIS DE MÉS DE 5 

PLANTES 
- - 
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Emergències per risc d’accidents en el transport de matèries perilloses 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

ELEMENTS 

VULNERABLES  

Elements vulnerables al llarg de l’eix per on 

transcorre l’A-2 i dels 500 m que l’envolta.  

 

Població, 

infraestructures, 

edificis, activitat 

econòmica, serveis, 

habitatges aïllats, 

indústries aïllades... 

ELEMENTS MOLT 

VULNERABLES 

Elements molt vulnerables al llarg de l’eix per 

on transcorre l’A-2 i dels 500 m que l’envolta.  

 

Element que aglutina 

població sensible a 

patir danys 

d’intensitat superior al 

que patiria un 

element vulnerable: 

centres docents,  

centres sanitaris, 

centres comercials, 

polígons industrials 

consolidats, hotels...   
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Emergències per ventades: 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

TIPUS D’ACTIVITAT O 

ÀREES D’AFECTACIÓ 
DESCRIPCIÓ UBICACIÓ  

JARDINS O PARCS 

URBANS 

Zones d’esbarjo on poden haver problemes en 

cas de ventades, com poden ser caigudes 

d’arbres, branques...i que poden suposar un 

risc per a la població. 

Zones on pot haver risc 

de caiguda  d’arbres 

dins de nuclis: zones 

verdes, jardins, places... 

ESDEVENIMENTS 

PÚBLICS A L’AIRE 

LLIURE 

Activitats extraordinàries i de pública 

concurrència, que es realitzen a l’aire lliure en 

motiu de celebracions de dates assenyalades, 

festes majors, activitats esportives i que poden 

suposar un risc per a la població en cas de 

ventades. 

Totes les descrites en el 

quadre anterior 

d’Emergències per 

concentració de 

persones.  

ACTIVITATS 

ESPORTIVES A L’AIRE 

LLIURE 

Activitats esportives en espais oberts o en 

recintes que poden suposar un risc per a la 

població en cas de ventades. 

Activitats esportives o 

de lleure que es puguin 

realitzar dins del terme 

municipal. 

ALTRES ACTIVITATS  

Activitats a l’aire lliure que es puguin realitzar 

de manera directa o indirecta per part de dels 

allotjaments rurals. 

Rutes a peu 

Rutes amb bicicleta 

Activitats a l’aire lliure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 

de Granyanella 

 

Pàgina 72 de 162 

3.1.3. RISCOS ESPECÍFICS 

Actualment sense cap risc específic susceptible de disposar un PEM 
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3.2. Elements vulnerables 

En el quadre següent apareix la llista de les principals categories d’elements vulnerables 

del municipi possiblement afectats en cas d’emergència per a cadascun dels riscos. 

Cada element vulnerable, amb el seu codi identificatiu (codi ID), està associat a un sector 

(A, B, C i D) segons la ubicació d’aquests respecte al pla cartogràfic utilitzat en aquest 

Manual d’Actuació, per així poder facilitar la seva ubicació. 

3.2.1. RISCOS TERRITORIALS 

Emergències per pandèmies: 

Només s’identificaran aquells punts amb un volum important de concentració de població 

i/o amb possibilitat d’haver-hi persones vulnerables,  zones de moviment entre persones 

que pot produir una possibilitat de transmissibilitat més elevada (que en altres llocs) de la 

pandèmia entre les persones.  

ELEMENTS VULNERABLES 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM i  SOC* 

PA1 Ajuntament 
Raval de la 

Curullada 
973 530 609 

Edifici 

administratiu 

i de serveis 

municipals 

B 

X= 352550 

Y= 4614441 

21 BB 03 

PA2 

Polígon 

Industrial 

Fonolleres 

(nord) 

 

N-II, Km. 

512,7 

Leds-C4 S.A 628 294 307 Centre logístic A 

X= 349949 

Y= 4614092 

21 BB 01 

PA3 

Polígon 

Industrial 

Fonolleres 

(Pla de 

Fonolleres) 

 

N- II, km. 

512 

Altec 

Engineering  
973 533 827 

Ind. 

Metal·lúrgia 

A 

X= 350482 

Y= 4613768 

21 BB 01 

21 BB 06 

Coa Trucks  902 365 054 
Vehicles 

Industrials  

Dicasa 

2000 
660 089 328 

Vehicles 

Industrials  

Koala Pur 973 535 026 Fabricació de 
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sistemes del 

descans 

Transports 

Puiggené 
973 314 657 

Empresa de 

transports 

Vilardosa 973 535 410 Panificadora 

APplus 973 532 381 ITV 

PA4 

Zona de 

Serveis de 

Fonolleres 

 

Sentit 

Barcelona 

 

N- II, km. 

512 

Cultius 

Calafell 

Punt Verd 

 

973 533 434 

973 533 840 

Centre de 

Jardineria 

A 

X= 349955 

Y= 4613819  

Ranch-

House  

973 535 017 

973 531 553 
Club Nocturn 

Braseria 973 531 852 Restaurant 

Rst. 

Fonolleres 
973 531 636 Restaurant 

REPSOL 

973 532 323 

973 532 515 

973 533 987 

Benzinera 

GALP 973 532 978 Benzinera 

Hotel 

Sommelier 
973 533 700 

Hotel i 

Restaurant 

(24h) 

20 BB 10 

21 BB 06 

PA5 

Zona de 

Serveis de 

Fonolleres 

 

Sentit Lleida 

 

N- II, km. 

514 

Eurotrack 

REPSOL 

973 532 323 

973 532 515 

973 533 987 

Benzinera 

A 

X= 349955 

Y= 4613819 

21 BB 02 
Eurotrack 

Auto-Grill 

973 535 020 

973 533 413 

973 535 014 

Restaurant 

(24h) 

*Sistema de coordenades utilitzada per Bombers en la seva Cartografia Operativa d’Emergències COE) 

Si es disposa de dades de contacte per telèfon es farà el contacte via telefonia. Si no es 

disposa de dades de telèfon o no es pogués contactar, el mètode d’avís serà per mitjà del: 

 Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població, recolzat pel Grup d’Ordre del Pla 

PROCICAT de la Generalitat. 
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Emergències en el transport de viatgers per ferrocarril: 

Només s’identificarà el tram de línia de ferrocarril que travessa el terme municipal (2,5 

km) per a la possibilitat de qualsevol incidència en aquest tram de la línia R12 i que pugui 

originar una evacuació dels passatgers, en algun punt del trajecte, entre les estacions de 

Cervera i de Tàrrega. 

ELEMENTS VULNERABLES 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM i  SOC* 

FC1 

Línia R12 

Ferrocarril 

RENFE  

 

pk. 247,1 a 

pk. 249,6 

Límit T.M. de 

Tàrrega – 

Límit T.M. 

Cervera  

 

Si l’Ajuntament 

tingués 

constància 

d’algun tipus 

d’accident / 

incidència dins 

del terme 

municipal, 

s’avisarà al 

112 i 

posteriorment 

al  CECAT  

93 551 72 85 

Transport 

de 

passatgers 

per 

ferrocarril 

A i B  Punt inici: 

X= 349226 

Y= 4614846 

20 BA 25 

 

Punt final: 

X= 353787 

Y= 4614546 

21 BB 04 

*Sistema de coordenades utilitzada per Bombers en la seva Cartografia Operativa d’Emergències COE) 

 

Si es disposa de dades de contacte per telèfon es farà el contacte via telefonia. Si no es 

disposa de dades de telèfon o no es pogués contactar, el mètode d’avís serà per mitjà del: 

 Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població, recolzat pel Grup d’Ordre del Pla 

PROCICAT de la Generalitat. 
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Emergències per onades de calor: 

Només s’identificaran aquells punts amb concentració de població, amb la possibilitat en 

les quals es realitzin activitats a l’aire lliure,  amb la possibilitat d’haver-hi persones 

vulnerables. 

ELEMENTS VULNERABLES 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM i  SOC* 

Per aquest risc  no s’ha detectat cap “elements vulnerable” dins el terme municipal 

*Sistema de coordenades utilitzada per Bombers en la seva Cartografia Operativa d’Emergències COE) 

Si es disposa de dades de contacte per telèfon es farà el contacte via telefonia. Si no es 

disposa de dades de telèfon o no es pogués contactar, el mètode d’avís serà per mitjà del: 

 Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població, recolzat pel Grup d’Ordre del Pla 

PROCICAT de la Generalitat. 

 

Emergències per concentració de persones: 

Només s’identificaran aquelles activitats amb una concentració de persones que impliquin 

un aforament alt (501 a 1000 persones) o molt alt (>1000 persones) o activitats que 

impliquin un risc i que estiguin subjectes a normatives específiques que les obliguin a 

adoptar preventius de seguretat (vigilància) o sanitàries (ambulàncies) o d’autoprotecció 

(PAU). 

*Sistema de coordenades utilitzada per Bombers en la seva Cartografia Operativa d’Emergències COE) 

Si es disposa de dades de contacte per telèfon es farà el contacte via telefonia. Si no es 

disposa de dades de telèfon o no es pogués contactar, el mètode d’avís serà per mitjà del: 

 Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població, recolzat pel Grup d’Ordre del Pla 

PROCICAT de la Generalitat. 

 

 

 

 

ELEMENTS VULNERABLES 

CODI NOM ADREÇA 
TELÈFON /ALTRE 

MITJÀ D'AVÍS 
ÚS 

SECTOR UTM i  SOC* 

Per aquest risc  no s’ha detectat cap “elements vulnerable” dins el terme municipal 
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Emergències per incendis agrícoles: 

Només s’identificaran aquells elements aïllats propers o en contacte amb masses forestals 

o camps agrícoles amb risc d’incendi a l’estiu per estar envoltats de combustible fi i sense 

cap tipus d’element que pugui funcionar com a franja de seguretat (separació >25m) 

(franges baixa càrrega de combustible, vials amples, elements sense vegetació....) 

ELEMENTS VULNERABLES 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM i  SOC* 

1 

Polígon 

Industrial 

Fonolleres 

(nord) 

Leds-C4 S.A 

N-II, Km. 

512,7 

628 294 307 Centre logístic A 

X= 349949 

Y= 4614092 

21 BB 01 

2 

Polígon 

Industrial 

Fonolleres 

(Pla de 

Fonolleres) 

Coa Trucks 

N- II, km. 512 
902 365 054 

Vehicles 

Industrials  
A 

X= 350482 

Y= 4613768 

21 BB 01 

21 BB 06 

3 

Zona de 

Serveis de 

Fonolleres 

 

Sentit 

Barcelona 

Cultius 

Calafell 

Punt Verd  

N- II, km. 512 

973 533 434 

973 533 840 

Centre de 

Jardineria 

A 

X= 349955 

Y= 4613819  

Hotel 

Sommelier 

N- II, km. 512 

973 533 700 

Hotel i 

Restaurant 

(24h) 

20 BB 10 

21 BB 06 

4 

Granja 

Avícola del 

Pilar 

(Piensos 

del Segre) 

N- II, km. 511 973 530 734 

Explotació 

intensiva 

avícola 

A 

X= 350283 

Y= 4613942 

21 BB 01 

5 
Ca la 

Xuriguera  
N- II, km. 511 

Ramon 

Xuriguera 

Sorribes 

973 531 768 

Habitatge 

aïllat de 1a 

residència 

A 

X= 350382 

Y= 4613965 

Flórido 

Xuriguera 21 BB 01 
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Piulats 

973 532 915 

6 

Zona de 

Serveis de 

Fonolleres 

 

Sentit Lleida 

 

Eurotrack 

REPSOL  

N- II, km. 514 

973 532 323 

973 532 515 

973 533 987 

Benzinera 

A 

X= 349955 

Y= 4613819 

21 BB 02 
Eurotrack 

Auto-Grill 

N- II, km. 514 

973 535 020 

973 533 413 

973 535 014 

Restaurant 

(24h) 

7A 

 

Àrea de 

descans  

A-2 

Sentit Lleida 

N- II, km. 

514,9 
- - - 

Àrea de 

descans 

sense 

vigilància 

B 

X= 351978 

Y= 4614741 

21 BB 02 

7B 

Àrea de 

descans  

A-2 

Sentit 

Barcelona 

N- II, km. 

514,9 
- - - 

Àrea de 

descans 

sense 

vigilància 

B 

X= 352102 

Y= 4614684 

21 BB 02 

8 Cal Guim 
Afores de la 

Curullada 

Rosa Vila 

Fontranet 

973 532 543 

Habitatge 

aïllat de 1a 

residència 

B 

X= 352840 

Y= 4614292 

21 BB 03 

9 
Clemente 

Perfil S.L. 

Camí de 

Tordera 

José Clemente 

973 532 476 

Indústria 

Metal·lúrgica 
B 

X= 353392 

Y= 4615167 

21 BA 24 

10 
Molí de 

Fonolleres 
Camí Ral - - - 

Habitatge 

aïllat de 1a 

residència 

D 

X= 350175  

Y= 4613074 

21 BB 06 

11 Les Masies 
Afores de la 

Granyanella 
- - - 

Habitatge 

aïllat de 1a 

residència 

D 

X= 352330 

Y= 4612380 

21 BB 13 

12 
Ca 

l’Escuder 

N-II  

pk 515 
- - - 

Habitatge 

aïllat de 1a 

residència 

B 

X= 352656 

Y= 4614543 

21 BB 03 

*Sistema de coordenades utilitzada per Bombers en la seva Cartografia Operativa d’Emergències COE) 

Si es disposa de dades de contacte per telèfon es farà el contacte via telefonia. Si no es 

disposa de dades de telèfon o no es pogués contactar, el mètode d’avís serà per mitjà del: 

 Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població, recolzat pel Grup d’Ordre del Pla 

PROCICAT i/o INFOCAT de la Generalitat. 
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3.2.2. RISCOS ESPECIALS 

Emergències per risc de nevades: 

Només s’enumeraran aquells elements aïllats, serveis i activitats amb concentració de 

persones, que poden veure’s afectada el seu normal desenvolupament en cas de nevades. 

 

ELEMENTS VULNERABLES 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM i  SOC* 

1 

Polígon 

Industrial 

Fonolleres 

(nord) 

Leds-C4 S.A 

N-II, Km. 

512,7 

628 294 307 Centre logístic A 

X= 349949 

Y= 4614092 

21 BB 01 

2 

Polígon 

Industrial 

Fonolleres 

(Pla de 

Fonolleres) 

 

 

Altec 

Engineering 

N- II, km. 512 

973 533 827 
Ind. 

Metal·lúrgia 

A 

X= 350482 

Y= 4613768 

21 BB 01 

21 BB 06 

Coa Trucks 

N- II, km. 512  
902 365 054 

Vehicles 

Industrials  

Dicasa 

2000 

N- II, km. 512 

660 089 328 
Vehicles 

Industrials  

Koala Pur 

N- II, km. 512 
973 535 026 

Fabricació de 

sistemes del 

descans 

Transports 

Puiggené 

N- II, km. 512 

973 314 657 
Empresa de 

transports 

Vilardosa 

N- II, km. 512 
973 535 410 Panificadora 

APplus 

N- II, km. 512 
973 532 381 ITV 

3 

Zona de 

Serveis de 

Fonolleres 

 

Sentit 

Barcelona 

 

Cultius 

Calafell 

Punt Verd 

973 533 434 

973 533 840 

Centre de 

Jardineria 

A 
X= 349955 

Y= 4613819  Ranch-

House  

973 535 017 

973 531 553 
Club Nocturn 

Braseria 973 531 852 Restaurant 
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N- II, km. 

512 
Rst. 

Fonolleres 
973 531 636 Restaurant 

REPSOL 

973 532 323 

973 532 515 

973 533 987 

Benzinera 

GALP 973 532 978 Benzinera 

Hotel 

Sommelier 
973 533 700 

Hotel i 

Restaurant 

(24h) 

 

20 BB 10 

21 BB 06 

4 

Granja 

Avícola del 

Pilar 

(Piensos 

del Segre) 

N- II, km. 511 973 530 734 

Explotació 

intensiva 

avícola 

A 

X= 350283 

Y= 4613942 

21 BB 01 

5 
Ca la 

Xuriguera  
N- II, km. 511 

Ramon 

Xuriguera 

Sorribes 

973 531 768 Habitatge 

aïllat de 1a 

residència 

A 

X= 350382 

Y= 4613965 

Flórido 

Xuriguera 

Piulats 

973 532 915 

21 BB 01 

6 

Zona de 

Serveis de 

Fonolleres 

 

Sentit Lleida 

 

Eurotrack 

REPSOL  

N- II, km. 514 

973 532 323 

973 532 515 

973 533 987 

Benzinera 

A 

X= 349955 

Y= 4613819 

21 BB 02 
Eurotrack 

Auto-Grill 

N- II, km. 514 

973 535 020 

973 533 413 

973 535 014 

Restaurant 

(24h) 

7A 

 

Àrea de 

descans  

A-2 

Sentit Lleida 

N- II, km. 

514,9 

Unidad de 

Carreteras del 

Estado en 

Lleida 

973 247 108 

“Centro de 

Conservación y 

Explotación  de 

Tárrega” 

Àrea de 

descans 

sense 

vigilància 

B 

X= 351978 

Y= 4614741 

21 BB 02 
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7B 

Àrea de 

descans  

A-2 

Sentit 

Barcelona 

N- II, km. 

514,9 

Unidad de 

Carreteras del 

Estado en 

Lleida 

973 247 108 

“Centro de 

Conservación y 

Explotación  de 

Tárrega” 

Àrea de 

descans 

sense 

vigilància 

B 

X= 352102 

Y= 4614684 

21 BB 02 

8 Cal Guim 
Afores de la 

Curullada 

Rosa Vila 

Fontranet 

973 532 543 

Habitatge 

aïllat de 1a 

residència 

B 

X= 352840 

Y= 4614292 

21 BB 03 

9 
Clemente 

Perfil S.L. 

Camí de 

Tordera 

José Clemente 

973 532 476 

Indústria 

Metal·lúrgica 
B 

X= 353392 

Y= 4615167 

21 BA 24 

10 
Molí de 

Fonolleres 
Camí Ral - - - 

Habitatge 

aïllat de 1a 

residència 

D 

X= 350175  

Y= 4613074 

21 BB 06 

11 Les Masies 
Afores de la 

Granyanella 
- - - 

Habitatge 

aïllat de 1a 

residència 

D 

X= 352330 

Y= 4612380 

21 BB 13 

12 
Ca 

l’Escuder 

N-II  

pk 515 
- - - 

Habitatge 

aïllat de 1a 

residència 

B 

X= 352656 

Y= 4614543 

21 BB 03 

*Sistema de coordenades utilitzada per Bombers en la seva Cartografia Operativa d’Emergències COE) 

Si es disposa de dades de contacte per telèfon es farà el contacte via telefonia. Si no es 

disposa de dades de telèfon o no es pogués contactar, el mètode d’avís serà per mitjà del: 

 Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població, recolzat pel Grup d’Ordre del Pla NEUCAT 

de la Generalitat. 
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Emergències per risc d’inundacions: 

Només s’enumeraran aquells elements que poden veure’s afectats en cas d’inundacions, 

com poden ser elements vulnerables (amb persones) i els punts d’actuació prioritària 

(infraestructures). 

 

ELEMENTS VULNERABLES 

El Pla INUNCAT considera com a elements vulnerables, en general, centres i instal·lacions, dels tipus 

següents, ubicats en zones inundables:  

 Zones poblades: nuclis de població i urbanitzacions 

 

 Cases de colònies, zones turístiques, zones d’esbarjo, càmpings,... 

 

 Zones de risc definit que poden crear un efecte dòmino: indústries químiques, etc.  

 

 Centres docents, escoles, universitats,...  

 

 Hospitals, casals d’avis, residències de gent gran  

 

 Àrees pública concurrència  

 

Tipologia del risc d’inundació: 

 

Zones inundables d’alta probabilitat – Període de retorn (T) = 10 anys 

Zones inundables freqüents – Període de retorn (T) = 50 anys 

Zones inundables amb probabilitat mitjana o ocasional  – Període de retorn (T) = 100 anys 

Zones inundables amb probabilitat baixa o excepcional  – Període de retorn (T) = 500 anys 

 

RIU D’ONDARA 

CODI NOM 
RISC 

D’INUNDACIÓ 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM i  SOC** 

1 
Molí de 

Fonolleres  
T=500 anys - - - 

Habitatge 

aïllat de 1a 

residència 

D  

Camí Ral 

X= 350175  

Y= 4613074 

21 BB 06 

2 
Molí de la 

Móra 

T= 10 anys 

T= 50 anys 

T= 100 anys 

T= 500 anys 

- - - 

Habitatge 

aïllat de 1a 

residència  

A  

Ctra. de la 

Móra 

 

X= 349542 

Y=4612655 

20 BB 15 

*Sistema de coordenades utilitzada per Bombers en la seva Cartografia Operativa d’Emergències COE) 

Si es disposa de dades de contacte per telèfon es farà el contacte via telefonia. Si no es 

disposa de dades de telèfon o no es pogués contactar, el mètode d’avís serà per mitjà del: 

 Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població, recolzat pel Grup d’Ordre del Pla INUNCAT 

de la Generalitat. 
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PUNTS D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIA 

El Pla INUNCAT defineix com a punts d’actuació prioritària, aquells punts on, per xàfecs, per pluges 

importants..., hi ha un risc molt important degut a crescudes sobtades d’aigua en rius, rieres, torrents, 

barrancs, etc, acumulació d’aigua per mal drenatge... Aquests punts, pel seu risc intrínsec, se’ls ha 

d’associar una operativa, com poden ser el control, observació i vigilància. 

 

 

Tipologia del risc d’inundació: 

 

Zones inundables d’alta probabilitat – Període de retorn (T) = 10 anys 

Zones inundables freqüents – Període de retorn (T) = 50 anys 

Zones inundables amb probabilitat mitjana o ocasional  – Període de retorn (T) = 100 anys 

Zones inundables amb probabilitat baixa o excepcional  – Període de retorn (T) = 500 anys 

 

RIU D’ONDARA 

CODI NOM 
RISC 

D’INUNDACIONS 
TIPUS 

SECTOR UTM i  SOC* 

1 

Camí de 

Granyanella a 

la Curullada 

T= 10 anys 

T= 50 anys 

T= 100 anys 

T= 500 anys 

Camí 

Pont trànsit rodat 
B 

X= 352064  

Y= 4613364 

21 BB 08 

2 

Camí de la 

Torre de 

Saportella 

T= 10 anys 

T= 50 anys 

T= 100 anys 

T= 500 anys 

Camí 

Pont trànsit rodat 
A 

X= 351182  

Y=  4613338 

21 BB 07 

3 
Camí de la 

Font de la Vila 

T= 10 anys 

T= 50 anys 

T= 100 anys 

T= 500 anys 

Camí A 

X= 350764  

Y= 4613135 

21 BB 06 

4 

Camí de 

Fonolleres a 

la 

Granyanella 

T= 10 anys 

T= 50 anys 

T= 100 anys 

T= 500 anys 

Camí 

Pont trànsit rodat 
A 

X= 350462  

Y= 4613006 

21 BB 06 

5 
Horts de 

Fonolleres 

T= 50 anys 

T= 100 anys 

T= 500 anys 

Zona d’horta A 

X= 350266  

Y= 4612961 

21 BB 06 

6 
Horts de la 

Móra 

T= 10 anys 

T= 50 anys 

T= 100 anys 

T= 500 anys 

Zona d’horta A 

X= 349662  

Y= 4612696 

20 BB 15 
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7 
Accés a la 

Móra 

T= 10 anys 

T= 50 anys 

T= 100 anys 

T= 500 anys 

Vial asfaltat 

Pont trànsit rodat 
A 

X= 349509  

Y= 4612706 

20 BB 15 

8 
Pou de la 

Móra 

T= 10 anys 

T= 50 anys 

T= 100 anys 

T= 500 anys 

Captació d’aigua 

municipal 
A 

X= 349521 

Y= 4612683 

22 BB 15 

*Sistema de coordenades utilitzada per Bombers en la seva Cartografia Operativa d’Emergències COE 

Cal vetllar per l’operativitat d’aquests punts d’actuació prioritària, tant en l’actuació 

preventiva, com en l’actuació directa durant l’emergència. 

Preventiva:  

Abans de l’època de risc, vetllar pel bon funcionament d’aquestes infraestructures, que les 

obres de drenatge estiguin en bones condicions, netes de qualsevol obstacle (sense 

embussos), neteja dels embornals de la xarxa urbana de carrers (per evitar embassaments 

d’aigua superficials) i si cal actuar si són de manteniment municipal. En d’altres 

infraestructures no municipals, si observem algun tipus de problema comunicar-ho al òrgan 

gestor de la infraestructura per tal que pugui solucionar-ho. 

Actuació directa durant l’emergència:  

Caldrà actuar-hi en la mesura del que sigui possible, amb els mitjans propis municipals o 

sol·licitant mitjans externs dels serveis d’emergència o empreses que treballen normalment 

amb el municipi, amb el Pla activat. 
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Emergències per risc sísmic: 

Només s’enumeraran aquells elements de serveis, amb població vulnerable, 

infraestructures o amb gran volum de població que en cas de moviment sísmic podria 

comportar problemes molt greus. 

 

ELEMENTS VULNERABLES 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM i  SOC* 

1 Ajuntament 
Raval de la 

Curullada 
973 530 609 

Edifici 

administratiu 

i de serveis 

municipals 

B 

X= 352550 

Y= 4614441 

21 BB 03 

2 

Polígon 

Industrial 

Fonolleres 

(nord) 

 

N-II, Km. 

512,7 

Leds-C4 S.A 628 294 307 Centre logístic A 

X= 349949 

Y= 4614092 

21 BB 01 

3 

Polígon 

Industrial 

Fonolleres 

(Pla de 

Fonolleres) 

 

N- II, km. 

512 

Altec 

Engineering  
973 533 827 

Ind. 

Metal·lúrgia 

A 

X= 350482 

Y= 4613768 

21 BB 01 

21 BB 06 

Coa Trucks  902 365 054 
Vehicles 

Industrials  

Dicasa 

2000 
660 089 328 

Vehicles 

Industrials  

Koala Pur 973 535 026 

Fabricació de 

sistemes del 

descans 

Transports 

Puiggené 
973 314 657 

Empresa de 

transports 

Vilardosa 973 535 410 Panificadora 

APplus 973 532 381 ITV 
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4 

Zona de 

Serveis de 

Fonolleres 

 

Sentit 

Barcelona 

 

N- II, km. 

512 

Cultius 

Calafell 

Punt Verd 

 

973 533 434 

973 533 840 

Centre de 

Jardineria 

A 

X= 349955 

Y= 4613819  

Ranch-

House  

973 535 017 

973 531 553 
Club Nocturn 

Braseria 973 531 852 Restaurant 

Rst. 

Fonolleres 
973 531 636 Restaurant 

REPSOL 

973 532 323 

973 532 515 

973 533 987 

Benzinera 

GALP 973 532 978 Benzinera 

Hotel 

Sommelier 
973 533 700 

Hotel i 

Restaurant 

(24h) 

20 BB 10 

21 BB 06 

5 

Zona de 

Serveis de 

Fonolleres 

 

Sentit Lleida 

 

N- II, km. 

514 

Eurotrack 

REPSOL 

973 532 323 

973 532 515 

973 533 987 

Benzinera 

A 

X= 349955 

Y= 4613819 

21 BB 02 
Eurotrack 

Auto-Grill 

973 535 020 

973 533 413 

973 535 014 

Restaurant 

(24h) 

*Sistema de coordenades utilitzada per Bombers en la seva Cartografia Operativa d’Emergències COE) 

Si es disposa de dades de contacte per telèfon es farà el contacte via telefonia. Si no es 

disposa de dades de telèfon o no es pogués contactar, el mètode d’avís serà per mitjà del: 

 Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població, recolzat pel Grup d’Ordre del Pla 

SISMICAT de la Generalitat. 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 

de Granyanella 

 

Pàgina 87 de 162 

Emergències per risc d’accidents en el transport de matèries perilloses: 

Només s’enumeraran aquells elements vulnerables (nuclis de població, habitatges aïllats, 

zones de serveis...) o molt vulnerables (centres docents, serveis sanitaris...) que estiguin 

situats al voltant de la franja dels 500 m que envolten el vial afectat, l’A-2. 

 

ELEMENTS MOLT VULNERABLES 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM i  SOC* 

No s’ha detectat cap “elements molt vulnerable” dins el terme municipal 

ELEMENTS VULNERABLES 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM i  SOC* 

1 Fonolleres 

Afectació 

parcial a la 

zona nord 

del nucli 

(Zona del 

Castell) 

Grup local 

d’avisos a 

Fonolleres 

Població en 

trama urbana 

consolidada 

A 

X= 350352 

Y= 4613378 

21 BB 06 

2 Cal Calafell 

Polígon 

Industrial 

Fonolleres 

(Pla de 

Fonolleres) 

973 531 221 
Habitatge 

aïllat 
A 

X= 350231 

Y=4613753 

21 BB 06 

3 

Polígon 

Industrial 

Fonolleres 

(nord) 

 

N-II, Km. 

512,7 

Leds-C4 S.A 628 294 307 Centre logístic A 

X= 349949 

Y= 4614092 

21 BB 01 

4 

Polígon 

Industrial 

Fonolleres 

(Pla de 

Fonolleres) 

Altec 

Engineering  
973 533 827 

Ind. 

Metal·lúrgia 
A 

X= 350482 

Y= 4613768 

21 BB 01 

21 BB 06 Coa Trucks  902 365 054 
Vehicles 

Industrials  
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N- II, km. 

512 

Dicasa 

2000 
660 089 328 

Vehicles 

Industrials  

Koala Pur 973 535 026 

Fabricació de 

sistemes del 

descans 

Transports 

Puiggené 
973 314 657 

Empresa de 

transports 

Vilardosa 973 535 410 Panificadora 

APplus 973 532 381 ITV 

5 

Zona de 

Serveis de 

Fonolleres 

 

Sentit 

Barcelona 

 

N- II, km. 

512 

Cultius 

Calafell 

Punt Verd 

973 533 434 

973 533 840 

Centre de 

Jardineria 

A 

X= 349955 

Y= 4613819  

Ranch-

House  

973 535 017 

973 531 553 
Club Nocturn 

Braseria 973 531 852 Restaurant 

Rst. 

Fonolleres 
973 531 636 

Restaurant 

i 

Habitage 

Habitatge 

unifamiliar 
------ Habitatge 

REPSOL 

973 532 323 

973 532 515 

973 533 987 

Benzinera 

GALP 973 532 978 Benzinera 

Hotel 

Sommelier 
973 533 700 

Hotel i 

Restaurant 

(24h) 

20 BB 10 

21 BB 06 

6 

Granja 

Avícola del 

Pilar 

(Piensos 

del Segre) 

N- II, km. 511 973 530 734 

Explotació 

intensiva 

avícola 

A 

X= 350283 

Y= 4613942 

21 BB 01 

7 
Ca la 

Xuriguera  
N- II, km. 511 

Ramon 

Xuriguera 

Sorribes 

973 531 768 

Habitatge 

aïllat de 1a 

residència 

A 
X= 350382 

Y= 4613965 
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Flórido 

Xuriguera 

Piulats 

973 532 915 

21 BB 01 

8 

Zona de 

Serveis de 

Fonolleres 

 

Sentit Lleida 

 

N- II, km. 

514 

Eurotrack 

REPSOL 

973 532 323 

973 532 515 

973 533 987 

Benzinera 

A 

X= 349955 

Y= 4613819 

21 BB 02 
Eurotrack 

Auto-Grill 

973 535 020 

973 533 413 

973 535 014 

Restaurant 

(24h) 

9A 

 

Àrea de 

descans  

A-2 

Sentit Lleida 

N- II, km. 

514,9 

Unidad de 

Carreteras del 

Estado en 

Lleida 

973 247 108 

“Centro de 

Conservación y 

Explotación  de 

Tárrega” 

Àrea de 

descans 

sense 

vigilància 

B 

X= 351978 

Y= 4614741 

21 BB 02 

9B 

Àrea de 

descans  

A-2 

Sentit 

Barcelona 

N- II, km. 

514,9 

Unidad de 

Carreteras del 

Estado en 

Lleida 

973 247 108 

“Centro de 

Conservación y 

Explotación  de 

Tárrega” 

Àrea de 

descans 

sense 

vigilància 

B 

X= 352102 

Y= 4614684 

21 BB 02 

*Sistema de coordenades utilitzada per Bombers en la seva Cartografia Operativa d’Emergències COE) 

Si es disposa de dades de contacte per telèfon es farà el contacte via telefonia. Si no es 

disposa de dades de telèfon o no es pogués contactar, el mètode d’avís serà per mitjà del: 

 Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població, recolzat pel Grup d’Ordre del Pla 

TRANSCAT de la Generalitat. 
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Emergències per ventades: 

Només s’enumeraran aquelles activitats a l’aire lliure on pugui haver un greu risc col·lectiu 

en cas de ventades i espais (de lleure, via pública, de passeig...) on pot haver risc de 

caiguda d’arbrat o d’elements volàtils o no subjectats. 

 

ELEMENTS VULNERABLES 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM i  SOC* 

1 

Àrea de 

descans  

A-2 

Sentit Lleida 

N- II, km. 

514,9 

Unidad de 

Carreteras del 

Estado en 

Lleida 

973 247 108 

“Centro de 

Conservación y 

Explotación  de 

Tárrega” 

Àrea de 

descans 

sense 

vigilància 

B 

X= 351978 

Y= 4614741 

21 BB 02 

2 

Àrea de 

descans  

A-2 

Sentit 

Barcelona 

N- II, km. 

514,9 

Unidad de 

Carreteras del 

Estado en 

Lleida 

973 247 108 

“Centro de 

Conservación y 

Explotación  de 

Tárrega” 

Àrea de 

descans 

sense 

vigilància 

B 

X= 352102 

Y= 4614684 

21 BB 02 

3 

Zona de 

Serveis de 

Fonolleres 

 

Sentit 

Barcelona 

 

N- II, km. 

512 

Cultius 

Calafell 

Punt Verd 

973 533 434 

973 533 840 

Centre de 

Jardineria 

A 
X= 349955 

Y= 4613819  

Ranch-

House  

973 535 017 

973 531 553 
Club Nocturn 

Braseria 973 531 852 Restaurant 

Rst. 

Fonolleres 
973 531 636 

Restaurant 

i 

Habitage 

Habitatge 

unifamiliar 
------ Habitatge 

REPSOL 
973 532 323 

973 532 515 
Benzinera 



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 

de Granyanella 

 

Pàgina 91 de 162 

973 533 987 

GALP 973 532 978 Benzinera 

Hotel 

Sommelier 
973 533 700 

Hotel i 

Restaurant 

(24h) 

20 BB 10 

21 BB 06 

4 

Zona de 

Serveis de 

Fonolleres 

 

Sentit Lleida 

 

N- II, km. 

514 

Eurotrack 

REPSOL 

973 532 323 

973 532 515 

973 533 987 

Benzinera 

A 

X= 349955 

Y= 4613819 

21 BB 02 
Eurotrack 

Auto-Grill 

973 535 020 

973 533 413 

973 535 014 

Restaurant 

(24h) 

Sense tenir la consideració d’elements vulnerables, caldrà tenir en compte els diferents 

cementiris dels nuclis de població del terme municipal. 

 

*Sistema de coordenades utilitzada per Bombers en la seva Cartografia Operativa d’Emergències COE) 

Si es disposa de dades de contacte per telèfon es farà el contacte via telefonia. Si no es 

disposa de dades de telèfon o no es pogués contactar, el mètode d’avís serà per mitjà del: 

 Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població, recolzat pel Grup d’Ordre del Pla VENTCAT 

de la Generalitat. 
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3.2.3. RISCOS ESPECÍFICS 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 

SECTOR UTM i  SOC* 

Sense afectació 
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Document 4. Procediments Operatius Bàsics Per Risc 

4.1. Procediment operatiu 

4.1.1. CRITERIS D’ACTIVACIÓ. NIVELLS  

Per poder gestionar correctament una emergència d’abast municipal és absolutament 

necessària una resposta eficaç per part dels òrgans Municipals. 

Són aquelles actuacions a realitzar per part de les figures municipals, des de la detecció 

de l’emergència fins a l’avís als actuants, personal i població que sigui necessària per 

poder afrontar l’emergència: 

» PRE-ALERTA: 

La pre-alerta es produeix, en general quan: 

o És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població 

a mig termini.  

La pre-alerta no implica l’activació del Pla. 

» ALERTA: 

El Pla s'activa en fase d’alerta, en general quan: 

 S’informa de l’activació d’un Pla Especial de la Generalitat en fase d’alerta per 

afectació a la zona on es troba el municipi. 

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

important a la població a curt termini. 

 Davant de emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a 

persones, béns i vies de comunicació. 

 En emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no 

puguin produir danys a l’exterior però que puguin produir alarma en la població. 

» EMERGÈNCIA: 

El Pla s'activa en fase d’emergència, en general davant de les situacions següents: 

 S’informa de l’activació en fase d’emergència d’un Pla Especial de la 

Generalitat en fase d’emergència per afectació a la zona on es troba el 

municipi. 

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

per al municipi o danys a la població. 

A l'annex 1 es detallen criteris concrets per riscos concrets. 
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4.1.2. TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASOCIADES A CADASCUN DELS NIVELLS  

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL 

FASE  TASQUES  

PREALERTA 

 Seguiment de la situació: 

 Comunicats del CECAT 

 Informació meteorològica: http://meteo.cat/  

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

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

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

ALERTA  

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el Pla bàsic municipal i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra 

o SEM). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a 

la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació 

que s’escaigui. 

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

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

comunicació amb el CECAT. 

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

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

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població 

afectada, si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

 En cas de ventades: 

 Tancar els espais públics amb arbrat susceptible de caure. 

 Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l’aire 

lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de 

branques o arbres. 

 Fer vigilància d’elements voladissos i sobresortints en façanes i si 

s’escau fer neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres 

trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). 

 Habilitar punts d’informació a la població. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla bàsic d’emergències 

municipal al CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

http://meteo.cat/
http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC D’INCENDI FORESTAL 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT 

 Comunicats Pla ALFA dels Agents Rurals. 

 Perill d’incendi forestal: 

http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/  

 Informació meteorològica: http://meteo.cat/  

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

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

 Per mitjà de l’ADF que a ser possible es faci vigilància de les següents 

zones d’especial risc: 

 Zones forestals properes a nuclis de població i elements vulnerables 

aïllats, mitjançant rutes de vigilància. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el Pla d’actuació municipal per incendis forestals i comunicar-ho al 

CECAT. 

 Trucar al 112 si es detecta un incendi. 

 Avisar a l’ADF local. 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 

fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

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

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

comunicació amb el CECAT. 

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

 Avís als elements vulnerables, transmetre la mesura d’autoprotecció que 

estableixi bombers i demanar si tenen necessitats especials. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població 

afectada, si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

 Habilitar punts d’informació a la població. 

 Preparar l’avituallament dels grups locals que treballin en l’incendi. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al 

CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

 

http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/
http://meteo.cat/
http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Informació meteorològica: http://meteo.cat/ 

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

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

 Fer seguiment de la situació nivometeorològica als punts següents: 

 Nuclis de població. 

 Punts més elevats de la xarxa viària del municipi. 

 Comprovar la disponibilitat de fundents als magatzems: 

 Magatzem de l’ADF de la Segarra situat a la carretera N-II, pk  516,5 

 Adquirir més fundents, si és necessari, a: 

 Diputació de Lleida (*potassa gratuïta): 973 704 466 (Vies i obres) 

*En aquest telèfon us informaran del procediment per obtenir sal. La 

Diputació NO fa repartiments de sal per nuclis, però si truqueu i ho aneu a 

recollir amb mitjans propis us cedeixen gratuïtament entre 1.000 i 2.000 kg 

de sal. 

 ADF de la Segarra, per mitjà del seu delegat municipal o bé al 973 

531 300 (Miquel Solé) 

 Comprar més fundents, si és necessari, a: 

 Iberpotash: 93 868 28 03 

 Salinera de Cardona: 93 869 18 71 

 INFOSA: 93 558 65 44 / 977 26 12 11  / 977 26 10 00 

 Distribuir fundents als següent punts i rutes: 

 Punts de distribució de fundents: 

 En cadascun dels nuclis en zones accessibles a l’entrada de les 

poblacions. 

 Rutes de distribució de fundents: 

 Les mateixes establertes en les rutes de neteja. 

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

En tots els nuclis de població habitats. Aquest punt estarà situat en un lloc de 

fàcil accés per a poder fe una primera intervenció d’urgència dins del nucli, 

com poden ser les zones d’entrada als nuclis (p.ex. Zona de les Bàscules). 

 

 Habilitar zones d’aparcaments de vehicles a: 

 Segons el Pla Especial d’Emergències per Nevades a Catalunya, 

NEUCAT, a Granyanella es preveu una zona d’aparcament : 

http://meteo.cat/
http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm


DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 

de Granyanella 

 

Pàgina 98 de 162 

 

 

 

 

 A nivell municipal tampoc no es preveu cap tipus d’aparcament 

especial per aquests casos. 

 

 Revisar i tenir localitzats els recursos municipals (i fins i tots privats )que 

puguin  per actuar en risc de nevades: polidòzers, espargidores... 

 Tenir a punt un llistat d’empreses, amb maquinària per aquest tipus 

d’emergència, que puguin ser contractades pel municipi per un retorn a la 

normalitat. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el Pla d’actuació municipal per nevades i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra 

o SEM). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a 

la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

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

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels 

gruixos de neu i mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Neteja, i distribució de fundents si escau, als següents punts i rutes: 

 Punts a netejar la neu: 

 Accessos als nuclis de població. 

 Principals carrers, especialment aquells que van a serveis bàsics. 

Accessos als cementiris (si s’escau). 

 Punts d’emmagatzematge de fundents. 

 Rutes de neteja: 

 Prioritat 1:  

 Veure cartografia. 

 Prioritat 2:  

 Veure cartografia. 

 Prioritat 3: 

 Veure cartografia. 

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

 Si fos necessari:  

 Prohibir l’accés i tallar al trànsit els accessos a vies municipals 
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que puguin ser perilloses. 

 Si és necessari i es disposen de recursos suficients, prohibir 

l’accés i tallar el trànsit en carrers amb pendent i d’altres vies 

d’àmbit municipal. 

 Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a 

l’aire lliure. 

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

 Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les 

voreres i terrats, mitjançant un Ban Municipal (veure annexos el model de 

ban) per  demanar la col·laboració de la població en les tasques de neteja, 

especialment de la neteja del tram del seu habitatge. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població 

afectada, si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al 

CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

1. L’ajuntament és qui, en primer lloc, té el deure de preveure i d’emmagatzemar un estoc de 

material fundent, abans de l’emergència, o si més no, saber on pot aconseguir-ho (veure 

directori telefònic), per tal de garantir la viabilitat dins del seu propi municipi i d’aquells vials 

i carrers que són competència del municipi, per evitar qualsevol tipus d’improvisació i 

manca de previsió al llarg de l’emergència. 

2. L’ajuntament vetllarà per tenir un mínim d’acopis de fundents per tal de poder efectuar una 

primera actuació d’urgència en cas d’emergència, així com per efectuar la primera actuació 

com a mesura preventiva per evitar les plaques de gel a l’interior dels nuclis i en aquelles 

zones considerades més importants per la activitat normal del municipi, per tal de garantir 

els serveis mínims i bàsics de la ciutadania. Ha de ser el mateix municipi l’encarregat de 

aprovisionar-se de qualsevol tipus de fundent (sal, sorra...) a alguna de les empreses 

encarregades de proporcionar fundents, tal com s’especifica en el punt anterior. Es 

procurarà que cada nucli tingui un acopi de fundents destinats a la primera actuació en una 

zona de fàcil accés.  
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC D’INUNDACIONS 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

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

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

http://195.55.247.237/saihebro/  

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

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

 Vigilància de les zones d’especial risc (veure cartografia). 

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

 Informar als pedanis/regidors/agutzil de la possibilitat del risc 

d’aiguats que poden afectar al municipi. 

 Que els pedanis/regidors dels nuclis estiguin pendents de les zones 

d’horta del seu nucli. 

 Comprovar l’estat d’embornals i obres de drenatge per a aigües: 

 Neteja d’aquells embornals o obres de drenatge “bruts” i que poden 

no drenar en òptimes condicions. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el Pla d’actuació municipal per inundacions i comunicar-ho al 

CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra 

o SEM). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a 

la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

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

 Fer seguiment de la situació, seguir la vigilància i mantenir comunicació 

amb el CECAT. 

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

 Camí de Granyanella a la Curullada (punt on travessa el riu Ondara) 

 Camí de Granyanella a Fonolleres (punt on travessa el riu Ondara) 

 Ctra. d’accés a la Móra (punt on travessa el riu Ondara) 

En els Punt d’Actuació Prioritària (PAP) que travessin el curs fluvial, si l’obra 

de drenatge o pont no drena correctament el pas d’aigua i si es desbordés, es 

tallarà l’accés amb cinta abalisadora.  

 Tancar espais públics que puguin veure’s afectats. 

 Suspendre els esdeveniments públics a l’aire lliure que puguin tenir risc 

http://www.meteo.cat/prediccio/
http://aca-web.gencat.cat/
http://195.55.247.237/saihebro/
http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm
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per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres. 

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

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

trencats). 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població 

afectada, si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al 

CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC SÍSMIC 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: 

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

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

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

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el Pla d’actuació municipal per sismes i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra 

o SEM). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a 

la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

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

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

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 

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

 Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles 

danys: 

 Equipaments públics: veure llistat d’elements vulnerables 

 Edificis de més de 5 plantes: veure llistat d’elements vulnerables 

 Edificis més antics: veure llistat d’elements vulnerables 

 Edificis singulars: veure llistat d’elements vulnerables 

 Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població 

afectada, si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al 

CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

 

 

 

http://www.igc.cat/web/ca/terratremols.php
http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 

 Activar el Pla d’actuació municipal per a accidents en el transport de 

mercaderies perilloses i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra 

o SEM). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a 

la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

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

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

 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. 

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

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població 

afectada, si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. 

 Fer l’avituallament dels elements vulnerables amb concentració de 

persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al 

CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES 

PREALERTA 

 Seguiment de la situació: 

 Comunicats del CECAT 

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

 Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat 

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

 Vigilància de les següents zones d’especial risc:  

 Zones verdes i de pic-nic de les àrees de descans de l’A-2. 

 Zones verdes i de pic-nic de les àrees de serveis de l’A-2 a Fonolleres. 

 Vetllar qualsevol zona amb arbrat dins dels nuclis habitats, com 

poden ser les places, zones d’esbarjo infantil i cementiris. 

Aquestes tasques de vigilància les realitzaran, a instàncies de l’alcalde/ssa: 

 Els representants dels nuclis, en cada nucli de població. 

 En el cas de les activitats privades ubicades a les àrees de servei de 

Fonolleres, conjuntament amb els responsables d’aquestes 

activitats.. 

ALERTA  

 

EMERGÈNCIA 

 Activar el Pla d’actuació municipal per risc de vent i comunicar-ho al 

CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra 

o SEM). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a 

la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació 

que s’escaigui. 

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

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

comunicació amb el CECAT. 

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

 Degut  la poca incidència municipal que pot haver, tant sols es 

decidirà a tallar vies de la xarxa urbana quan: 

 Hi hagi perill factible pels conductors i transeünts 

 O quan des del grup d’ordre del Pla VENTCAT (Mossos d’Esquadra) ho 

sol·licitin. 

 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres 

trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). 

 Si es detecten possibles elements perillosos en estructures i façanes, fer 

el seguiment d’aquests per mitjà dels responsables de nucli, si cal amb 

http://www.meteo.cat/prediccio/general/
http://cit.transit.gencat.cat/
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els tècnic/ques comarcals / municipals i/o la sol·licitud del grup 

d’intervenció del Pla VENTCAT (Bombers) i si s’escau, retirada d’aquests 

elements o senyalització per evitar l’accés a la zona de perill. 

 Habilitar zones d’aparcaments de vehicles a: 

 Degut  la poca incidència municipal que pot haver, no es planteja 

aquesta situació. 

 Tancar els següents espais públics: 

 En cas de detectar-se algun perill per la població, es decidirà tancar 

“in situ” els espais que poden suposar un perill. 

 Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l’aire lliure 

que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o 

arbres o elements volàtils d’estructures o façanes: 

 Especialment en els següents casos: 

 Activitats extraordinàries a l’aire lliure, com poden ser Festes 

Majors. 

 Fer neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres trencats, 

mobiliari urbà, runes, etc.), en un primer moment amb la col·laboració 

dels voluntaris ocasionals, amb l’aportació d’equipament municipal, ADF 

local o dels mateixos privats i de la contractació d’empreses amb 

maquinària o de serveis que treballen per aquest municipi (veure llistat 

d’empreses dels annexos). 

 Avís als elements vulnerables, comunicant les mesures d’autoprotecció 

que s’estableixin des de la direcció del Pla, en cas de dubte, recomanar el 

confinament, i demanar si tenen necessitats especials.  

 Fer l’avituallament dels elements vulnerables amb concentració de 

persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població 

afectada, si escau. 

 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al 

CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

Per tots els casos, l’activació del Pla, cal comunicar-ho al CECAT, per mitjà dels següents 

recursos: per c/e cecat@gencat.cat, via xarxa RESCAT, tel. 93 551 72 85 o fax 93 551 72 

86. 

 

mailto:cecat@gencat.cat
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i. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís 

Organigrama per posar en pràctica les notificacions d'alerta a la població,  les mesures 

d'autoprotecció com el confinament, l’evacuació o altres informacions d’interès per a la 

població afectada. 

 

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D’AVÍS 

 RESPONSABLE  MITJANS DESTINATARIS 

RISCOS TERRITORIALS 

L’ALCALDE/SSA AMB 

EL PLA ACTIVAT  amb 

el  suport per executar 

aquestes tasques del 

GRUP LOCAL 

D’ORDRE I AVISOS A 

LA POBLACIÓ: 

Els Responsables dels 

nuclis de població 

 

 

Elements vulnerables 

amb disponibilitat de 

telefonia:  Telèfon. 

Elements vulnerables 

sense disponibilitat de 

telefonia: Ús de 

megafonia mòbil dels 

vehicles d’emergència 

d’ajuda externa 

(Mossos d’Esquadra i 

Bombers)  

A la resta de la 

població dels nuclis 

amb disponibilitat de 

megafonia fixa: 

Megafonia fixa 

ubicada en el 

campanar de 

l’església o façana de 

l’ajuntament. 

 

 

Elements vulnerables 

inclosos en aquest Pla 

RISCOS ESPECIALS 

(INCENDIS, NEVADES, 

SÍSMIC, 

INUNDACIONS....) 

L’ALCALDE/SSA AMB 

EL PLA ACTIVAT  amb 

el  suport per executar 

aquestes tasques del 

GRUP LOCAL 

D’ORDRE I AVISOS A 

LA POBLACIÓ: 

Els Responsables dels 

nuclis de població 

 

Elements vulnerables 

amb disponibilitat de 

telefonia:  Telèfon. 

Elements vulnerables 

sense disponibilitat de 

telefonia: Ús de 

megafonia mòbil dels 

vehicles d’emergència 

d’ajuda externa 

(Mossos d’Esquadra i 

Bombers)  

A la resta de la 

població dels nuclis 

Elements vulnerables 

inclosos en aquest Pla 
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amb disponibilitat de 

megafonia fixa: 

Megafonia fixa 

ubicada en el 

campanar de 

l’església o façana de 

l’ajuntament. 



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 

de Granyanella 

 

Pàgina 108 de 162 

ii. Procediments de relació i d'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/sa o 

persona que delegui 

Comunicar activació del Pla al 

CECAT 

Telèfon, Fax, 

Correu electrònic o 

Xarxa Rescat 

Durant CRA (oficines 

ajuntament) o 

Coordinador 

Municipal de 

l’Emergència 

Alcalde/sa o 

persona que delegui 

Sol·licitud d’ajuda externa, si 

escau al 112 

Telèfon 

Durant Alcalde o persona 

que delegui 

Intercanvi informació amb el 

CECAT 

Telèfon, 

Correu electrònic o 

Xarxa Rescat 

Durant Grups locals 

d’actuació 

Col·laboració amb cossos 

d’emergència 

Presencialment 

Fi Alcalde/sa o 

persona que delegui 

Comunicar desactivació Pla al 

CECAT 

Telèfon, Fax, 

Correu electrònic o 

Xarxa Rescat 
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4.2. Mesures de protecció a la població 

 

4.2.1. EVACUACIÓ  

L’evacuació consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura i reubicar-les en 

un lloc segur o punt d’acollida.  

 

La responsabilitat de donar l'ordre d'evacuació recau en l’alcalde o alcaldessa. Quan un pla 

especial de la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en 

la direcció del Pla especial. 

 

Casos on es recomana l’evacuació: 

 

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

autonòmica). 

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

 Amenaça de bomba (riscos antròpics...). 

 Qualsevol perill que pugui afectar a la integritat de les persones quan estiguin a 

l’exterior (risc d’inundacions...). 

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

 Població que estigui a l’exterior amb condicions meteorològiques adverses (neu, 

tempesta, ventades...) i que cal que es traslladin a un lloc tancat. 

 

Sempre cal fer l’evacuació de forma segura per la població sense que sigui un risc o perill 

per aquesta població. Si no es garanteix una evacuació segura, es recomana el 

confinament. 

 

4.2.2. CONFINAMENT 

El confinament consisteix en refugiar-se, tancar totes les obertures i entrades de les 

edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-se al més lluny possible de l'origen del 

risc. 

Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats 

valorin altres indicacions. 

Casos on es recomana el confinament: 

 

 Risc per a les persones que estiguin a l’exterior (risc d’inhalació de fums, núvol 

tòxic, accident radiològic...). 

 En previsió de risc d’inundacions o riuades al carrer que puguin generar 

l’arrossegament de les persones que surten al carrer (carrers en rambles, en 

pendent...) i confinar-se en plantes superiors. 

 Incendi exterior sempre que l’habitatge permeti un confinament segur, amb una 
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estructura sòlida i amb una franja de seguretat neta de qualsevol combustible 

(incendi forestal i/o agrícola). 

 Risc en situacions meteorològiques adverses (nevades, pluja, tempesta elèctrica, 

ventades...). 

Una vegada confinada, la població ha de seguir l’evolució a través dels mitjans de què 

disposin: telefonia, audiovisual.... 

 

4.2.3. ZONES D’ALLUNYAMENT  

L’allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma 

temporal. 

Es decidirà “in situ” depenent de la tipologia del risc i de les àrees geogràfiques afectades. 
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QUADRE RESUM DE MESURES DE PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ 

 EVACUACIÓ CONFINAMENT 
ZONES 

D’ALLUNYAMENT 

RISC 

TERRITORIAL 

 Consigna donada per 

les autoritats. 

 Situacions de risc per 

a les persones. 

 

 Consigna donada per 

les autoritats. 

 Risc en situacions 

meteorològiques com 

poden ser les ventades 

 D’aquells llocs que 

podrien ser 

perillosos per a la 

població, com 

poden ser espais a 

l’aire lliure quan hi 

hagi risc de 

ventades, 

tempestes.. 

 De la zona 

possiblement 

afectada per 

seguretat de la 

població i per 

afavorir els treballs 

dels serveis 

d’emergència 

externs i/o 

municipals. 

En cas d’incendi agrícola: 

 Consigna donada per 

les autoritats. 

 Incendi a l’interior 

d’un edifici. 

 Qualsevol perill que 

pugui afectar a la 

integritat de les 

persones quan 

estiguin a l’exterior. 

 Incendi exterior 

sempre que l’habitatge 

permeti un 

confinament segur, 

amb una estructura 

sòlida i amb una franja 

de seguretat neta de 

qualsevol combustible. 

 500 metres al 

voltant de l’incendi. 

 Vials que 

comuniquen a la 

zona d’afectació. 

RISC DE 

NEVADA 

 Consigna donada per 

les autoritats. 

 Població que estigui a 

l’exterior amb 

condicions 

meteorològiques 

adverses i que cal 

que es traslladin a un 

lloc tancat. 

 Consigna donada per 

les autoritats. 

 Risc en situacions 

meteorològiques 

adverses en el que es 

recomana el 

confinament de la 

població en els seus 

habitatges, llocs de 

treball... 

 Al ser una 

emergència de 

caràcter general 

que no afecta a cap 

zona concreta, no 

es preveu cap zona 

d’allunyament. 
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RISC 

INUNDACIONS 

 Consigna donada per 

les autoritats. 

 Població que estigui a 

l’exterior amb 

condicions 

meteorològiques 

adverses i que cal 

que es traslladin a un 

lloc tancat. 

 Consigna donada per 

les autoritats. 

 Risc en situacions 

meteorològiques 

adverses en el que es 

recomana el 

confinament de la 

població en els seus 

habitatges, llocs de 

treball... 

 En la mesura que 

sigui possible, tallar 

els accessos a les 

zones inundades i/o 

zones de pas per 

lleres, per tal que la 

població hi 

accedeixi. 

RISC SÍSMIC 

 Consigna donada per 

les autoritats. 

 Danys estructurals en 

edificis. 

 Consigna donada per 

les autoritats. 

 La protecció davant el 

confinament no és una 

mesura prevista, en 

general, en cas 

d’emergència 

únicament sísmica. 

 

 Degut a que 

l’emergència pot 

afectar a edificis, 

infraestructures...es 

determinaran en el 

moment que es 

doni l’emergència, 

conjuntament amb 

els equips d’ajuda 

externa. 

ACCIDENT EN 

EL TRANSPORT 

DE MATÈRIES 

PERILLOSES 

 Consigna donada per 

les autoritats. 

 

 Consigna donada per 

les autoritats. 

 Sempre recomana el 

confinament a aquella 

població dins dels 500 

m a un costat i altre de 

l’A-2 i demanar si 

tenen necessitats 

especials 

 Establiment dels 

controls d’accessos. 

Desviament i control 

del trànsit en la 

zona exterior de la 

indústria afectada. 

 Prohibició de l’accés 

a peu a la dels 500 

metres a un costat i 

altra de l’A-2. 

RISC DE 

VENTADES 

 Consigna donada per 

les autoritats. 

 Població que estigui a 

l’exterior amb 

condicions 

meteorològiques 

adverses i que cal 

que es traslladin a un 

lloc tancat. 

 

 Consigna donada per 

les autoritats. 

 Risc en situacions 

meteorològiques 

adverses en el que es 

recomana el 

confinament de la 

població en els seus 

habitatges, llocs de 

treball... 

 En la mesura que 

sigui possible, tallar 

els accessos a les 

zones afectades per 

tal que la població 

hi accedeixi. 
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4.2.4. CONTROL D’ACCESSOS 

L’objectiu del control d’accessos és impedir que persones i vehicles aliens a la gestió de 

l’emergència puguin entrar en la zona de risc. D’aquesta manera s’impedeix que aquestes 

persones es posin en perill i es garanteix que no destorben els grups actuants a la zona de 

risc. Pot ser necessari, en el seu cas, el control i l’ordenació del trànsit en les zones 

adjacents, amb l’objecte de facilitar l’arribada de nous recursos.  

S’estableix control d’accessos als punts següents: 

Pla Especial Observacions 

INFOCAT Al ser emergències que poden afectar molt abast territorial i que segons l’inici del foc  

pot haver múltiples combinacions d’accedir-hi a la zona d’afectació (camins), aquest 

municipi no té mitjans humans ni tècnics per a poder a terme aquestes accions.  

Caldrà el suport del Grup d’Ordre establert en els Plans Especials de la Generalitat: 

Pla INFOCAT. 

NEUCAT Amb l’ajut de voluntariat ocasional, procedirà a tallar el trànsit (mitjançant tanques i 

senyals), en aquells punts que poden esdevenir un risc per a la població, com poden 

ser:  

 Carrers en el interior dels nuclis amb pendent que poden ser un risc 

i/o provocar incidències a conductors de vehicles. 

 Vials municipals asfaltats que poden ser un risc. 

Si no fos possible caldrà el suport del Grup d’Ordre establert en els Plans Especials 

de la Generalitat: Pla NEUCAT. 

INUNCAT Amb l’ajut de voluntariat ocasional, procedirà a tallar el trànsit (mitjançant tanques i 

senyals), en aquells punts que poden esdevenir un risc per a la població, com poden 

ser:  

 Vials municipals que poden ser un risc i que travessin les zones 

inundables o on hi poden haver esllavissades de terreny. 

Si no fos possible caldrà el suport del Grup d’Ordre establert en els Plans Especials 

de la Generalitat: Pla INUNCAT. 

SISMICAT Amb l’ajut de voluntariat ocasional, procedirà a tallar el trànsit (mitjançant tanques i 

senyals), en aquells punts que poden esdevenir un risc per a la població. 

Si no fos possible caldrà el suport del Grup d’Ordre establert en els Plans Especials 

de la Generalitat: Pla SISMICAT. 

TRANSCAT Tasca encomanada al Grup d’Ordre (Mossos d’Esquadra) establert en els Plans 

Especials de la Generalitat: Pla TRANSCAT. 

VENTCAT Amb l’ajut de voluntariat ocasional, procedirà a tallar el trànsit (mitjançant tanques i 

senyals), en aquells punts que poden esdevenir un risc per a la població. 

Si no fos possible caldrà el suport del Grup d’Ordre establert en els Plans Especials 
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de la Generalitat: Pla VENTCAT. 

 

Plans 

Territorials 

Observacions 

En totes 

aquelles 

emergències 

que tenen 

cabuda en el 

Pla 

PROCICAT 

Si afecta a edificis s  o punts concrets, Amb l’ajut de voluntariat ocasional iniciarà les 

tasques de senyalització i/o abalisament de la zona afectada (en cas de ventades). 

 

Si no fos possible caldrà el suport del Grup d’Ordre establert en els Plans Especials 

de la Generalitat: Pla PROCICAT. 

 

Malgrat que el municipi no disposa de Policia Local, ni de personal adient per realitzar 

aquests tipus de control d’accessos, l’Ajuntament es compromet a col·laborar en tot 

moment amb els grups establerts en els Plans de la Generalitat (Mossos d’Esquadra, 

Bombers...) 
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Centres d'acollida. Tipologia. 

 

CENTRES D’ACOLLIDA PER NUCLI DE POBLACIÓ. TIPOLOGIA. 

LA CURULLADA 

CODI NOM RESPONSABLE ADREÇA 
CAPACITAT I 

CARACT. 
TELÈFON RISC 

1 Local Social  
Responsable 

del nucli 
C. Raval 

- 10 persones 

(Aprox.) 

- Aparells de 

calor 

Miquel Rossich 

Codina   

628 780 367 

 

- Territorial 

- Especial 

 

FONOLLERES 

CODI NOM RESPONSABLE ADREÇA 
CAPACITAT I 

CARACT. 
TELÈFON RISC 

2 Local Social  
Responsable 

del nucli 
C. Assumpció  

- 10 persones 

(Aprox.) 

- Aparells de 

calor 

Ramon Cos 

Casanovas 

646 057 066 

 

- Territorial 

- Especial 

 

*3 
Hotel 

Sommelier 

Direcció de 

l’establiment  

 

Autovia A-2  

p.k.512 

 

- 60 persones  

- Calefacció  

- Aigua calenta 

- Bany 

- Cuina 

- Menjador 

973 533 700 

info@sommelie

rhostelera.es 

 

- Territorial 

- Especial 

 

GRANYANELLA 

CODI NOM RESPONSABLE ADREÇA 
CAPACITAT I 

CARACT. 
TELÈFON RISC 

4 Local Social 
Responsable 

del nucli 
C. Castell 

- 10 persones 

(Aprox.) 

- Aparells de 

calor 

Jordi Porti 

Salvadó 

609 378 865 

 

- Territorial 

- Especial 

TORDERA 

CODI NOM RESPONSABLE ADREÇA 
CAPACITAT I 

CARACT. 
TELÈFON RISC 

5 Local Social 
Responsable 

del nucli 
C.  Raval  

- 10 persones 

(Aprox.) 

- Aparells de 

calor 

Josep Miret 

Mora  

973 530 737 

- Territorial 

- Especial 

 

mailto:
mailto:
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* El municipi no disposa cap equipament municipal amb llits. En cas de necessitat, i 

sempre amb el Pla activat,  s’utilitzarien els espais privats que disposin de llits (Cases de 

colònies, allotjaments rurals…) prèvia comunicació al responsable d’aquestes activitats 

privades.
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Document 5. Fitxes d’Actuació 

 

5.1. Fitxa d’Actuació pel Centre Receptor d’Alarmes (CRA) 

Les fitxes d’actuació són els protocols d’actuació per a cadascuna de les persones 

responsables i grups d’actuants que integren el Pla. En aquestes fitxes s’indiquen les 

actuacions a desenvolupar davant qualsevol tipus d’emergència. 

FITXA 1 
TIPUS 

D’EMERGÈNCIA 
ALERTA EMERGÈNCIA 

Instruccions 

específiques 

General 

 

Rebre l’avís d’emergència i compilar tota la 

informació possible. 

 

Realitzar els avisos necessaris per tal 

d’activar l’ajuda externa, si escau: 

bombers, serveis sanitaris d’urgència, etc. 

Trucada al 112 i als 

serveis necessaris. 

En cas que el Pla s’activi de manera formal, 

ha d’avisar als membres del Consell 

Assessor i el Gabinet d’Informació. 

 

Verificar avís. Mantenir 

comunicació amb 

l’ajuda externa. 

 

Activar el pla de comunicació amb aquest 

ordre de trucades: 

 

1r CECAT 

 

2n Coordinador municipal d’emergències 

 

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

població 

4t Cap del Grup local d’intervenció 

5è Cap del Grup local logístic i d’acollida 

6è Cap del Grup local sanitari  

7è Consell Assessor 

8è Gabinet d’Informació 

9è Representant municipal al Pla de la 

Generalitat que correspongui 

Es notifica l’alerta i 

si cal, es confirma 

després d’avaluar la 

situació. 

Notificació 

mitjançant trucada 

d’emergències. 

Notificació 

mitjançant trucada 

telefònica. 

Mantenir informat puntualment al 

coordinador municipal de l'emergència 

 

Comunicar el fi de l’emergència a totes les 

entitats notificades. 

Seguir el mateix 

ordre d’avisos al pla 

de comunicació. 
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5.2. Fitxa d’Actuació pel Coordinador Municipal de l’Emergència 

FITXA 2 
TIPUS 

D’EMERGÈNCIA 
ALERTA EMERGÈNCIA 

Instruccions 

específiques 

General 

 

Rebre l’avís d’emergència del CRA.  

Avisar a l’alcalde i mantenir el contacte. Trucar a l’alcalde, fer 

una valoració inicial i 

en cas d’activar-se el 

Pla, comunicar-ho al 

CECAT (93 551 72 

85) i al CRA. 

Fer el seguiment de l’emergència i coordinar 

els diferents serveis municipals. 

Confirmar que s’ha avisat al 112. Verificar amb el CRA. 

Donar les ordres 

d’activació del grup 

local d’ordre i avisos a 

la població, Consell 

Assessor i Gabinet 

d’Informació. 

Donar les ordres 

d’activació de tots 

els grups 

d’emergència. 

Directament o a 

través del CRA. 

Coordinar l’execució de les accions per 

controlar l’emergència. 

Directament o a 

través del CRA. 

Confirmar que s’ha fet la notificació de 

l’emergència al CECAT. 

Directament o a 

través del CRA. 

Proposar a l'alcalde un canvi del nivell 

d’activació. 

Amb el CECOPAL. 

Controlar les operacions de mitigació de 

l’emergència i d’informació. 

Confirmar la fi de l’emergència i la seva 

comunicació interna i externa. 

Directament o a 

través del CRA. 

 

La tasca del coordinador Municipal de l’emergència, recau sobre la figura del tècnic de 

protecció civil municipal. 

Aquest municipi no disposa de tècnic de protecció civil.  

El municipi de Granyanella està adherit al Pla d’Assistència i Suport (PAS) en matèria de 

protecció civil als municipis de la Segarra, per mitjà de l’acord d’adhesió al “Conveni de 

Cooperació entre el  Consell Comarcal i els Ajuntaments de la Comarca de la Segarra per a 

l’adhesió al Servei de Protecció Civil”. 

Per tant, si s’escau, l’alcalde pot demanar assessorament i col·laboració tècnica en matèria 

de protecció civil al Consell Comarcal, en la figura del seu tècnic de protecció civil 

comarcal.   
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Fitxa d’Actuació per a l’alcalde/sa / Responsable Municipal de l’Emergència 

FITXA 3 
TIPUS 

D’EMERGÈNCIA 
Funcions 

General 

 

Mantenir-se informat sobre la situació a través del coordinador 

Municipal de l’Emergència. 

Activar el Pla municipal d'emergències. 

Decidir el canvi de nivell d’activació del Pla, si escau. 

Constituir el CECOPAL i convocar el Comitè Municipal 

d’Emergències a través del CRA. 

Prendre mesures preventives, si escau. 

Ordenar: 

 - Avisos a la població, especialment als elements vulnerables. 

 - Tasques d’evacuació i acollida. 

Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració 

necessària. 

Desactivar el Pla Municipal- 

 

5.3. Fitxa d’Actuació per al Representant Municipal al Pla Autonòmic 

FITXA 4 
TIPUS 

D’EMERGÈNCIA 
Funcions 

General 

 

Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 

Si ho requereix el DIRECTOR DEL PLA AUTONÒMIC, desplaçar-se al 

CECAT o mantenir-s'hi en comunicació. 

Incorporar-se al CECAT com part del CONSELL ASSESSOR del PLA 

AUTONÒMIC. 

Mantenir comunicacions entre CECOPAL i Consell Assessor del PLA 

AUTONÒMIC. 

 

5.4. Fitxa d’Actuació per al Cap del Grup Local de Logística i Acollida 

FITXA 5 
TIPUS 

D’EMERGÈNCIA 
Funcions 

General 

Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 

Vetllar per la provisió d’avituallaments o altres recursos a petició 

de l’ALCALDE. 

En cas d’evacuacions: 

o Establir lloc d’acollida d’acord amb el nombre de persones a 

acollir i d’acord amb el CAP DE GRUP D’ORDRE I AVISOS i 

ALCALDE. 

o Donar instruccions al grup d’acollida perquè prepari l’espai. 

o Donar instruccions al grup logístic perquè prepari 

avituallaments. 

o Assegurar que es designa una persona per portar el registre 
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de persones acollides. 

o Vetllar per si existeixen necessitats mediques o 

farmacèutiques en el lloc d’acollida i traslladar-ho al CAP DE 

GRUP SANITARI perquè ho gestioni o sol·liciti suport a través 

del 112. 

En cas de detectar altres necessitats no disponibles en el municipi, 

comunicar-ho al COORDINADOR MUNICIPAL. 

Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals ( registre, 

assignar responsable,...). 

Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin. 

Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL. 

 

5.5. Fitxa d’Actuació per al Cap del Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població 

FITXA 6 
TIPUS 

D’EMERGÈNCIA 
Funcions 

General 

Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 

Fer el seguiment de l’evolució de l’emergència 

Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin. 

Vetllar per que es realitzin les comunicacions a població 

(telefònicament, rutes d’avís,...) segons indicacions de l’ALCALDE. 

Establir controls d’accessos per impedir accés a persones no 

autoritzades o per la seva seguretat, en coordinació amb Mossos 

d’Esquadra. 

Executar evacuacions, segons ordeni Bombers i en coordinació 

amb Mossos d’Esquadra. 

Si calgués, gestionar els centres d’acollida dels seus nuclis, 

mitjançant l’obertura dels espais designats. 

Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL. 

 

5.6. Fitxa d’Actuació per al Cap del Grup Local d’Intervenció 

FITXA 7 
TIPUS 

D’EMERGÈNCIA 
Funcions 

Incendi forestal 

(ADF) 

Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 

Informar als voluntaris de l’ADF de la situació d’alerta. 

Fer d’enllaç entre CECOPAL i ADF. 

Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin. 

Organitzar relleus quan sigui necessari. 

En cas que requereixin avituallaments, comunicar-ho al CAP DE 

GRUP LOGÍSTIC. 

Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL. 

Coordinar les tasques d’extinció en una primera actuació, abans 

de l’arribada dels Bombers. 

 

 Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 

Informar a la resta de la Brigada Municipal de la situació d’alerta. 

Fer d’enllaç entre CECOPAL i Brigada Municipal. 
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General 

(Coordinador dels 

voluntaris ocasionals 

o altres) 

 

Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin. 

Organitzar relleus quan sigui necessari. 

En cas que requereixin avituallaments, comunicar-ho al CAP DE 

GRUP LOGÍSTIC. 

Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL. 

Coordinar les tasques de neteja, manteniment, senyalització...que 

se li encomanin i si cal fer la demanda de més recursos públics o 

privats, per poder realitzar les tasques encomanades.   

 

5.7. Fitxa d’Actuació per al Cap del Gabinet d’Informació 

FITXA 8 
TIPUS 

D’EMERGÈNCIA 
Funcions 

General 

Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i 

instruccions. Si l'alcalde constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-

s'hi. 

Ha de centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep del 

Comitè d’Emergència, sobre l’emergència i facilitar-la a la població, 

als grups actuants o a d’altres administracions a través dels 

mitjans de comunicació. 

Ha de difondre les ordres, informació  i consells d’autoprotecció 

adequats a la població durant la situació de risc. 
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Document 6. Directori telefònic i Catàleg de Mitjans i Recursos 

6.1. Directori telefònic 

 

6.1.1. ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA  

ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

CÀRREC OPERATIU CÀRREC HABITUAL NOM I COGNOMS TELÈFON 

Centre Receptor 

d’Alarmes 

Oficines Ajuntament ------- 973 530 609 

Telèfon 24 h de l’alcalde Ramon Pintó Rossich 609 155 243 

Responsable Municipal 

de l’emergència 
Alcalde  Ramon Pintó Rossich 609 155 243 

Substitut Regidor Jordi Porti Salvadó 609 378 865 

Coordinador municipal 

de l’emergència 

La tasca del coordinador Municipal de l’emergència, recau sobre la figura 

del tècnic de protecció civil municipal. 

Aquest municipi no disposa de tècnic de protecció civil.  

El municipi de Granyanella està adherit al Pla d’Assistència i Suport (PAS) 

en matèria de protecció civil als municipis de la Segarra, per mitjà de 

l’acord d’adhesió al “Conveni de Cooperació entre el  Consell Comarcal i 

els Ajuntaments de la Comarca de la Segarra per a l’adhesió al Servei de 

Protecció Civil”. 

Per tant, si s’escau, l’alcalde pot demanar assessorament i col·laboració 

tècnica en matèria de protecció civil al Consell Comarcal, en la figura del 

seu tècnic de protecció civil comarcal.   

Grup local d’ordre i 

avisos a la població 

(Responsables de 

nuclis) 

Responsable de la 

Curullada 
Miquel Rossich Codina 628 780 367 

Responsable de 

Fonolleres 
Ramon Pintó Rossich 609 155 243 

Responsable de 

Granyanella 
Jordi Porti Salvadó 609 378 865 

Responsable de la Móra Ramon Cos Casanovas 629 342 028 

Responsable de Tordera Josep Miret Mora 973 530 737 

Grup local d’acollida i 

logística 
Regidor Jordi Porti Salvadó 609 378 865 

Substitut  Col·laborador Municipal Jose Luís Freitas 629 506 163 
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Cap del Gabinet 

d’informació 
Tinent d’alcalde Miquel Rossich Codina 628 780 367 

Substitut 
Personal administratiu de 

l’ajuntament 

Personal administratiu de 

l’ajuntament 
973 524 018 

Cap del Grup local 

d’intervenció 

Per Incendis: 

Membre de l’ADF de la 

Segarra al municipi 

Ramon Cos Casanovas 629 342 028 

Resta d’emergències: 

Responsable dels 

voluntaris ocasionals 

Ramon Pintó Rossich 609 155 243 

Representant 

municipal al Pla 

Autonòmic 

A qui delegui l’Alcalde, en 

el cas de què fos 

necessari el trasllat al 

CECAT 

Jordi Porti Salvadó 609 378 865 

 
COMPOSICIÓ DELS GRUPS: 

GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ (INCENDIS) 

CÀRREC OPERATIU CÀRREC HABITUAL NOM I COGNOMS TELÈFON 

Membre de  l’ADF de la 

Segarra al municipi 
Responsable de la Móra Ramon Cos Casanovas 629 342 028 

GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ (RESTA EMERGÈNCIES) 

CÀRREC OPERATIU CÀRREC HABITUAL NOM I COGNOMS TELÈFON 

Responsable dels 

voluntaris ocasionals 
Alcalde Ramon Pintó Rossich 609 155 243 

 

L’ADF de la Segarra està formada per 13 municipis: 

Cervera, Granyanella, Granyena de Segarra, Massoteres, Montoliu de Segarra, Montornès 

de Segarra, les Oluges, els Plans de Sió, Ribera d’Ondara, Sant Guim de la Plana, Sant 

Ramon, Talavera, Tarroja de Segarra. 

Cada municipi disposa d’un representant que gestiona el voluntariat  (grups d’intervenció i 

grups de logística de l’ADF) i els recursos de l’ADF de la Segarra en el seu municipi o dels 

altres municipis que integren l’ADF via el seu President. La disponibilitat del seu voluntariat 

és variable. Però per l’experiència dels darrers anys, el personal “operatiu”  de l’ADF de la 

Segarra, en aquest municipi és de 4 voluntaris operatius. 

L’activació a un servei la realitzen mitjançant trucada al Control Central de Torreferrussa. 

- - - - - 

Els voluntaris ocasionals està formada pels veïns que poden col·laborar amb el municipi 

aportant material. 
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GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D'ACOLLIDA 

CÀRREC OPERATIU CÀRREC HABITUAL NOM I COGNOMS TELÈFON 

Responsable de 

l’acollida  
Regidor Jordi Porti Salvadó 609 378 865 

Responsable de la 

logística 
Col·laborador Municipal Jose Luís Freitas 629 506 163 

 

GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 

CÀRREC OPERATIU CÀRREC HABITUAL NOM I COGNOMS TELÈFON 

Responsable de la 

Curullada 
Regidor del nucli Miquel Rossich Codina 628 780 367 

Responsable de 

Fonolleres 
Regidor del nucli Ramon Pintó Rossich 609 155 243 

Responsable de 

Granyanella 
Regidor del nucli Jordi Porti Salvadó 609 378 865 

Responsable de la 

Móra 
Regidor del nucli Ramon Cos Casanovas 629 342 028 

Responsable de 

Tordera 
Regidor del nucli Josep Miret Mora 973 530 737 

 

GABINET D'INFORMACIÓ 

CÀRREC OPERATIU CÀRREC HABITUAL NOM I COGNOMS TELÈFON 

Responsable Gabinet 

d’informació 
Tinent d’alcalde Miquel Rossich Codina 628 780 367 

Substitut 
Personal administratiu de 

l’ajuntament 

Personal administratiu de 

l’ajuntament 
973 524 018 

 

REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC 

CÀRREC OPERATIU CÀRREC HABITUAL NOM I COGNOMS TELÈFON 

A qui delegui l’Alcalde, en el cas de què fos necessari el trasllat al CECAT 
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CONSELL ASSESSOR 

CÀRREC OPERATIU CÀRREC HABITUAL NOM I COGNOMS TELÈFON 

Responsables del Grup 

local d’ordre i avisos a 

la població  

(1 responsable per nucli) 

Regidor del nucli de la 

Curullada 
Miquel Rossich Codina 628 780 367 

Regidor del nucli de 

Fonolleres 
Ramon Pintó Rossich 609 155 243 

Regidor del nucli de la 

Granyanella 
Jordi Porti Salvadó 609 378 865 

Regidor del nucli de la 

Móra 
Ramon Cos Casanovas 629 342 028 

Regidor del nucli de 

Tordera 
Josep Miret Mora 973 530 737 

Responsable de 

l’acollida 
Regidor Jordi Porti Salvadó 609 378 865 

Responsable de la 

logística 
Col·laborador Municipal Jose Luís Freitas 629 506 163 

Membre de l’ADF la 

Segarra al municipi 

Regidor del nucli de la 

Móra 
Ramon Cos Casanovas 629 342 028 

*Tècnic de Protecció 

Civil Comarcal 

Tècnic de Protecció Civil 

Consell Comarcal de la 

Segarra 

Albert Pujol Pellissa 
973 531 300 

656 479 151 

*El municipi de Granyanella està adherit al Pla d’Assistència i Suport (PAS) en matèria de 

protecció civil als municipis de la Segarra, per mitjà de l’acord d’adhesió al “Conveni de 

Cooperació entre el  Consell Comarcal i els Ajuntaments de la Comarca de la Segarra per a 

l’adhesió al Servei de Protecció Civil”. 

Per tant, si s’escau, l’alcalde pot demanar assessorament i col·laboració tècnica en matèria 

de protecció civil al Consell Comarcal, en la figura del seu tècnic de protecció civil 

comarcal.   
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6.1.2. CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D’EMERGÈNCIA 

CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D’EMERGÈNCIA 

SERVEI TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC 

Centre d’Atenció i Gestió de  

Trucades d'Urgència 

112 

112 

SMS per a sords: 679 436 200 

FAX per a sords: 900 500 112 

 

Centre de Coordinació Operativa  

de Catalunya 

CECAT 

93 551 72 85 cecat@gencat.cat  

Centre de Recepció d’Alarmes 

Municipal 

CRA 

973 524 018 

677 418 568 

ajuntament@granyanella.d

dl.net 

 

Centre de Coordinació Municipal 

CECOPAL 

973 524 018 

 

ajuntament@granyanella.d

dl.net 

 

Centre de Coordinació d’Emergències 

Comarcal 

 CCEC 

973 531 300 consell@ccsegarra.cat 

656 479 151  

(Tècnic comarcal Protecció Civil) 
apujol@ccsegarra.cat  

 

 

Xarxa RESCAT 

 

SERVEI CANAL MUNICIPAL CANAL COMARCAL 

Xarxa RESCAT 570 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cecat@gencat.cat
mailto:ajuntament@granyanella.ddl.net
mailto:ajuntament@granyanella.ddl.net
mailto:ajuntament@santramon.ddl.net
mailto:ajuntament@santramon.ddl.net
mailto:consell@ccsegarra.cat
mailto:apujol@ccsegarra.cat
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6.1.3. CENTRES D’ACOLLIDA  

CENTRES D’ACOLLIDA (PER NUCLIS) 

LA CURULLADA 

CODI NOM ADREÇA TELÈFON 

1 Local Social  C. Raval 

Responsable del nucli 

Miquel Rossich codina 

628 780 367 

FONOLLERES 

2 Local Social  C. Assumpció  

Responsable del nucli 

Ramon Pintó Rossich 

609 155 243 

*3 Hotel Sommelier 

Autovia A-2  

p.k.512 

 

973 533 700 

info@sommelierhosteler

a.es 

 

GRANYANELLA 

4 Local Social C. Castell 

Responsable del nucli 

Jordi Porti Salvadó 

609 378 865 

TORDERA 

5 Local Social C.  Raval 

Responsable del nucli 

Josep Miret Mora 

973 530 737 

 
* El municipi no disposa cap equipament municipal amb llits. En cas de necessitat, i 

sempre amb el Pla activat,  s’utilitzarien els espais privats que disposin de llits (Cases de 

colònies, allotjaments rurals…) prèvia comunicació al responsable d’aquestes activitats 

privades.

mailto:
mailto:
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6.1.4. MITJANS DE COMUNICACIÓ 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

DESCRIPCIÓ LOCALITZACIÓ TELÈFONS 

Catalunya Ràdio / Catalunya 

Informació 
Delegació a Lleida 

973 260 999 

973 260 977 

Ràdio Nacional d’Espanya Delegació a Lleida 973 280 740 

El Segre 
Redacció Lleida 973 248 00 

Delegat Segarra-Urgell 973 310 414 

La Mañana Redacció Lleida 973 001 140 

La Veu de la Segarra Redacció Cervera 973 531 266 

 

6.1.5. MUNICIPIS VEÏNS 

MUNICIPIS VEÏNS 

NOM MUNICIPI 

TELÈFON AJUNTAMENT 

Centre Recepció d’Alarmes 

Municipal (CRA) 

TELÈFON POLICIA LOCAL 

Cervera 
A 

B 

973 530 025 

630 450 012 
902 101 999 

Granyena de Segarra 
A 

B 

973 530 899 

620 628 649 
No disposa de PL 

Plans de Sió 
A 

B  

973 520 030 

667 642 588 
No disposa de PL 

Tàrrega (l’Urgell) 
A 

B  

--- 

973 311 608 
973 500 092 

 
A: Telèfon de l’Ajuntament 

B: Telèfon de l’alcalde/ssa 

 

 

Els municipis de la Segarra estan integrats en el grup de whatsaap de protecció 

civil d’alcaldes, administrat pel servei de protecció civil del Consell Comarcal de la 

Segarra. 
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6.1.6. ELEMENTS VULNERABLES 

 

Claus dels elements vulnerables  

pels diferents riscos 

PA Pandèmies 

OC Onada de Calor 

CP Concentració de Persones 

FC Transport de viatgers per ferrocarril 

INC Incendis 

NEV Nevades 

INU Inundacions 

SIS Sísmic 

TRA Transport de matèries perilloses 

VE Ventades 

 

 

ELEMENTS VULNERABLES 

RISC TERRITORIAL 

CODI(S) NOM TELÈFON ADREÇA  

PA1 Ajuntament 
973 530 609 

 
Raval de la Curullada 

PA2 
Leds-C4 S.A  

 

628 294 307 

 

Polígon Industrial 

Fonolleres (nord) 

N-II, Km. 512,7 

PA3 

Altec Engineering  973 533 827 

Polígon Industrial 

Fonolleres  

(Pla de Fonolleres) 

N- II, km. 512 

Coa Trucks  902 365 054 

Dicasa 2000 660 089 328 

Koala Pur 973 535 026 

Transports Puiggené 973 314 657 

Vilardosa 973 535 410 

APplus 973 532 381 

PA4 
Cultius Calafell Punt Verd 

973 533 434 

973 533 840 

Zona de Serveis de 

Fonolleres 

Sentit Barcelona Ranch-House  973 535 017 
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973 531 553  

N- II, km. 512 
Braseria 973 531 852 

Rst. Fonolleres i habitatge 973 531 636 

Habitatge unifamiliar ------ 

REPSOL 

973 532 323 

973 532 515 

973 533 987 

GALP 973 532 978 

Hotel Sommelier 973 533 700 

PA5 

Eurotrack 

REPSOL 

973 532 323 

973 532 515 

973 533 987 

Zona de Serveis de 

Fonolleres 

Sentit Lleida 

N- II, km. 514 
Eurotrack 

Auto-Grill 

973 535 020 

973 533 413 

973 535 014 

FC-1 Línia R12 Ferrocarril RENFE 

Si tenim constància 

d’alguna incidència o 

accident, caldrà 

trucar al: 

 112   

I al CECAT  

93 551 72 85 

pk. 247,1 a pk. 249,6 

Límit T.M. de Tàrrega – Límit 

T.M. Cervera  

 

INC-1 
Leds-C4 S.A  

 
628 294 307 

Polígon Industrial 

Fonolleres (nord) 

N-II, Km. 512,7 

INC-2 
Coa Trucks  

 
902 365 054 

Polígon Industrial 

Fonolleres (Pla de 

Fonolleres)  

N- II, km. 512 

INC-3 

Cultius Calafell Punt Verd  

N- II, km. 512 

973 533 434 

973 533 840 

Zona de Serveis de 

Fonolleres 

Sentit Barcelona Hotel Sommelier N- II, km. 512 973 533 700 

INC-4 
Granja Avícola del Pilar 

(Piensos del Segre) 
973 530 734 

N- II, km. 511  

Sentit Lleida 

INC-5 Ca la Xuriguera 

Ramon Xuriguera 

Sorribes 

973 531 768 

N- II, km. 511  

Sentit Lleida 
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Flórido Xuriguera 

Piulats 

973 532 915 

INC-6 

Eurotrack 

REPSOL  

 

973 532 323 

973 532 515 

973 533 987 

Zona de Serveis de 

Fonolleres 

Sentit Lleida 

N- II, km. 514 

Eurotrack 

Auto-Grill 

 

973 535 020 

973 533 413 

973 535 014 

INC-7A 

Àrea de descans  

A-2 

 

Si tenim constància 

d’alguna incidència 

caldrà trucar al: 

 112   

A-2, km. 514,9  

Sentit Lleida 

INC-7B 

Àrea de descans  

A-2 

 

Si tenim constància 

d’alguna incidència 

caldrà trucar al: 

 112   

A-2, km. 514,9  

Sentit Barcelona 

INC-8 Cal Guim 
Rosa Vila Fontranet 

973 532 543 
Afores de la Curullada 

INC-9 Clemente Perfil S.L. 
José Clemente 

973 532 476 

Camí de Tordera 

(per Polígon de Cervera) 

INC-10 Molí de Fonolleres 

Localització a través 

del responsable del 

nucli de Fonolleres 

Camí Ral 

INC-11 Les Masies 

Localització a través 

del responsable del 

nucli de Granyanella 

Afores de la Granyanella 

INC-12 Ca l’Escuder 

Localització a través 

del responsable del 

nucli de la Curullada 

N-II  

pk 515 

RISC ESPECIAL  

CODI(S) NOM TELÈFON  ADREÇA 

1 

2 

3 

NEU 

SIS 

TRANS 

Leds-C4 S.A  628 294 307 

Polígon Industrial 

Fonolleres (nord) 

N-II, Km. 512,7 

2 NEU Altec Engineering  973 533 827 Polígon Industrial 
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3 

4  

SIS 

TRANS 

Coa Trucks  902 365 054 Fonolleres  

(Pla de Fonolleres) 

N- II, km. 512 
Dicasa 2000 660 089 328 

Koala Pur 973 535 026 

Transports Puiggené 973 314 657 

Vilardosa 973 535 410 

APplus 973 532 381 

3 

5 

4 

NEU 

TRANS 

SIS 

Cultius Calafell Punt Verd 
973 533 434 

973 533 840 

Zona de Serveis de 

Fonolleres 

Sentit Barcelona 

 

N- II, km. 512 

Ranch-House  
973 535 017 

973 531 553 

Braseria 973 531 852 

Rst. Fonolleres 973 531 636 

REPSOL 

973 532 323 

973 532 515 

973 533 987 

GALP 973 532 978 

Hotel Sommelier 973 533 700 

4 

6 

NEU 

TRANS 

Granja Avícola del Pilar 

(Piensos del Segre) 
973 530 734 

N- II, km. 511  

Sentit Lleida 

5 

7 

NEU 

TRANS 
Ca la Xuriguera 

Ramon Xuriguera 

Sorribes 

973 531 768 N- II, km. 511  

Sentit Lleida Flórido Xuriguera 

Piulats 

973 532 915 

6 

5 

8 

NEU 

SIS 

TRANS 

Eurotrack 

REPSOL  

973 532 323 

973 532 515 

973 533 987 
Zona de Serveis de 

Fonolleres 

Sentit Lleida 

N- II, km. 514 
Eurotrack 

Auto-Grill 

973 535 020 

973 533 413 

973 535 014 

7A 

9A 

NEU 

TRANS 

Àrea de descans  

A-2 

Si tenim constància 

d’alguna incidència 

A-2, km. 514,9  

Sentit Lleida 
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 caldrà trucar al: 

 112   

7A 

9A 

NEU 

TRANS 

Àrea de descans  

A-2 

 

Si tenim constància 

d’alguna incidència 

caldrà trucar al: 

 112   

A-2, km. 514,9  

Sentit Barcelona 

8 NEU Cal Guim 
Rosa Vila Fontranet 

973 532 543 
Afores de la Curullada 

9 NEU Clemente Perfil S.L. 
José Clemente 

973 532 476 

Camí de Tordera 

(per Polígon de Cervera) 

10 NEU 
Molí de Fonolleres 

Localització a través 

del responsable del 

nucli de Fonolleres 

Camí Ral 

1 INU 

11 NEU Les Masies 

Localització a través 

del responsable del 

nucli de Granyanella 

Afores de la Granyanella 

12 NEU Ca l’Escuder 

Localització a través 

del responsable del 

nucli de la Curullada 

N-II  

pk 515 

2 INU Molí de la Móra 

Localització a través 

del responsable del 

nucli de la Móra 

Ctra. accés a la Móra 

1 SIS Ajuntament 973 530 609  Raval de la Curullada 

1 TRANS Fonolleres  
Grup local d’avisos a 

Fonolleres 

Afectació parcial a la 

zona nord del nucli (Zona 

del Castell) 

2 TRANS Cal Calafell 973 531 221 

Polígon Industrial 

Fonolleres (Pla de 

Fonolleres) 

1 VENT 

Àrea de descans  

A-2 

 

Si tenim constància 

d’alguna incidència 

caldrà trucar al: 

 112   

O 

Unidad de Carreteras 

del Estado en Lleida 

973 247 108 

“Centro de 

Conservación y 

A-2, km. 514,9  

Sentit Lleida 
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Explotación  de 

Tárrega” 

2 VENT 

Àrea de descans  

A-2 

 

Si tenim constància 

d’alguna incidència 

caldrà trucar al: 

 112   

O 

Unidad de Carreteras 

del Estado en Lleida 

973 247 108 

“Centro de 

Conservación y 

Explotación  de 

Tárrega” 

A-2, km. 514,9  

Sentit Barcelona 

3 VENT 

Zona de Serveis de Fonolleres 

Sentit Barcelona 

N- II, km. 512 

REPSOL 

973 532 323 

973 532 515 

973 533 987 

GALP 973 532 978 

Hotel Sommelier 973 533 700 

4 VENT 

Zona de Serveis de Fonolleres 

Sentit Lleida 

N- II, km. 514 

Eurotrack 

REPSOL 

973 532 323 

973 532 515 

973 533 987 

Eurotrack 

Auto-Grill 

973 535 020 

973 533 413 

973 535 014 
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6.2. Catàleg de Mitjans i Recursos 

 

6.2.1. MITJANS I RECURSOS DE L’AJUNTAMENT  

MITJANS I RECURSOS DE L’AJUNTAMENT 

QUANTITAT  TIPUS PERSONA DE CONTACTE LOCALITZACIÓ 

2 
Emissores Xarxa 

RESCAT 

Jordi Porti Salvadó  

(Regidor)  

609 378 865 

Ajuntament 

 

 

6.2.2. VEHICLES MUNICIPALS  

VEHICLES MUNICIPALS 

TIPUS MATRÍCULA MODEL DEPARTAMENT LOCALITZACIÓ 

Cap vehicle municipal 

 

6.2.3. MITJANS DE L’ADF  

Els material de l’ADF d’aquest municipi pertany a l’ADF de la Segarra. Per tant, els recursos 

de l’ADF, se’n responsabilitzarà el responsable de l’ADF de la Segarra en aquest municipi. 

Malgrat tot, l’ajuntament com a membre integrant d’una l’ADF, haurà de tenir coneixement 

de la localització i l’estat d’aquells recursos de l’ADF que estiguin dins del seu municipi. 

MITJANS ADF 

TIPUS MATRÍCULA MODEL LOCALITZACIÓ 

Polidòzer 
- Jympa 

La Móra 

(Magatzem Ramon Cos) 

Altre material 

de primera 

intervenció 

caretes de paper amb filtre, ulleres de protecció, lots, moto-serres… 
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6.2.4. XARXA D’HIDRANTS MUNICIPAL  

XARXA D’HIDRANTS MUNICIPAL (PER NUCLIS) 

FONOLLERES 

NÚMERO TIPUS CARRER 

1 
Hidrant enterrat 

BCN  Ø 70 mm 

Polígon  Industrial 

2 
Hidrant enterrat 

BCN  Ø 70 mm 

Polígon  Industrial 

3 
Hidrant enterrat 

BCN  Ø 70 mm 

Polígon  Industrial 

4 
Hidrant enterrat 

BCN  Ø 70 mm 

Polígon  Industrial 

TORDERA 

5 
Hidrant  

BCN  Ø 70 mm 

Placeta  

(entrada poble) 

 

 

6.2.5. PUNTS D’AIGUA D’ÚS PÚBLIC PER EXTINCIÓ D’INCENDIS AMB HIDRANTS 

PUNTS D’AIGUA D’ÚS PÚBLIC PER EXTINCIÓ D’INCENDIS AMB HIDRANTS 

NOM SECTOR CARACTERÍSTIQUES 

A data d’avui no existeix cap punt d’aigua per extinció d’incendis. 

 

6.2.6. PUNTS D’AIGUA D’ÚS PÚBLIC/PRIVAT PER EXTINCIÓ D’INCENDIS SENSE HIDRANTS 

PUNTS D’AIGUA D’ÚS PÚBLIC PER EXTINCIÓ D’INCENDIS SENSE HIDRANTS 

NOM SECTOR CARACTERÍSTIQUES 

 

 

Bassa del Molí de 

Fonolleres 

Camí Ral  

(Tàrrega – Cervera) 

 

Sector A 

SOC: 

21 BB 06 

UTM: 

X= 350126 

Y= 4613079 

Bassa a nivell amb lona 

Vas principal: 33 m x 15 m  

1000 m³ (aprox.) 

 

Apte per a motobomba 

Apte per helicòpters 

 

 

Bassa de la Cabana 

del Miret 

Sector B 

SOC: 

21 BA 18 

UTM: 

Bassa a nivell amb lona 

Vas principal: 41 m x 31 m x 41 m  

2542 m³ (aprox.) 
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Clot de Tordera 

 

X= 352783 

Y= 4616099 

Apte per a motobomba 

Apte per helicòpters 

 

 

Bassa del Molí de la 

Móra 

Carretera d’accés a la 

Móra 

 

Sector C 

SOC: 

20 BB 15 

UTM: 

X= 349554 

Y= 4612611 

Bassa a nivell amb lona 

Vas principal: 52 m x 27 m  

2800 m³ (aprox.) 

 

Apte per a motobomba 

Apte per helicòpters 

 

 

Bassa de 

Granyanella  

Camí de Granyena a 

Granyanella / Ctra. LV-

2141 

Sector D 

SOC: 

21 BB 13 

UTM: 

X= 352080 

Y= 4612143 

Bassa natural de pedra revestida de 

formigó 

Vas principal de 45 m x 10 m 

900 m³ (aprox.) 

 

Apte per a motobomba 

 

6.2.7. ASOCIACIONS I GRUPS DE VOLUNTARIS LOCALS  

ASSOCIACIONS I GRUPS VOLUNTARIS LOCALS 

NOM PERSONA DE CONTACTE DADES DE LOCALITZACIÓ 

ADF-136  

(ADF de la Segarra) 

President: 

Ramon Trullols Bergadà 
686 416 280 

Responsable municipal de 

l’ADF-136 a Granyanella: 

Ramon Cos Casanovas 

629 342 028 

 

6.2.8. SERVEIS BÀSICS  

SERVEIS BÀSICS 

SERVEI PERSONA DE CONTACTE DADES DE LOCALITZACIÓ 

Servei d’aigües en baixa: 

Servei Municipal d’Aigües 

 

Ajuntament 973 530 609 

Ramon Pintó Rossich 609 155 243 

Jordi Portí Salvadó 609 378 865 

Servei d’aigües en alta: 

Gestió d’Aigües de la Segarra 

- GAS 

GAS – Servei de Guàrdia 689 588 503 

Electricitat  Atenció a Ajuntaments  973 003 036 



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 

de Granyanella 

 

Pàgina 140 de 162 

FECSA/ENDESA Punt de Servei – Instal·lacions Parera 

(Tàrrega) 
973 501 592 

Avaries  800 760 706 

Atenció al client 800 760 333  

Telefonia  

TELEFÒNICA / MOVISTAR 

Assistència tècnica 1002 

Atenció al client 1004 

Ajuntaments 
93 483 66 55 

91 636 31 40 

Butà 

GAS BUTÀ-REPSOL 

(DIBUTASER S.L.) 

Oficines distribuïdor - Tàrrega 973 310 139 

E.S. EuroTrack - REPSOL 973 532 323 

973 532 515 

973 533 987 

973 535 020 

973 533 413 

973 535 014 

Combustible 

E.S. EuroTack-REPSOL 

Estació de servei 973 532 323 

973 532 515 

973 533 987 

973 535 020 

973 533 413 

973 535 014 

Combustible 

E.S. GALP 

Estació de servei 973 532 978 

 

6.2.9. SERVEIS PÚBLICS D’EMERGÈNCIES i PROTECCIÓ CIVIL 

 

SERVEIS PÚBLICS D’EMERGÈNCIES 

SERVEI DADES DE LOCALITZACIÓ 

TELÈFON ÚNIC 

D’EMERGÈNCIES (24 h) 

112 

BOMBERS 

Bombers Generalitat  112 

Parc de Bombers de 

Cervera 
973 530 080 

Control de Lleida 973 030 112 

MOSSOS D’ESQUADRA Mossos d’Esquadra 112 

tel:973310139
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Comissaria de Cervera 973 457 785 

COS D’AGENTS RURALS 

Agents Rurals 112 

Control de Lleida 973 228 267 

Oficina Comarcal DAAM 973 530 423 

Control Central 

Torreferrussa 
93 561 70 00 

SISTEMA D’EMERGÈNCIES 

MÈDIQUES (SEM) 
112 

SERVEIS PÚBLICS DE PROTECCIÓ CIVIL 

SERVEI DADES DE LOCALITZACIÓ 

CECAT 93 551 72 85 

Protecció Civil de Catalunya 

Serveis Territorials d’Interior 

a Lleida 

Responsable: Valentí Sala  

Tècnic: Sergi Turmo 

973 032 900 

Consell Comarcal de la 

Segarra 

Servei de Protecció Civil 

Tècnic: Albert Pujol 

973 531 300 

656 479 151 

 

 

 

6.2.10. SERVEIS SANITARIS  

SERVEIS SANITARIS 

SERVEI PERSONA DE CONTACTE DADES DE LOCALITZACIÓ 

CAP DE CERVERA - 
973 531 048 

973 532 529 

SANITAT RESPON (CatSalut) - 061 

HOSPITAL GENERAL 

D’IGUALADA 
- 

93 807 55 00 

93 807 55 77 (Urgències) 

HOSPITAL UNIVERSITÀRI 

ARNAU DE VILANOVA DE 

LLEIDA 

- 
973 705 200 

973 705 322 (Urgències) 
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HOSPITAL UNIVERSITÀRI 

SANTA MARIA DE LLEIDA 
- 973 727 222 

 

6.2.11. SERVEIS D’INFRAESTUCTURES 

SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES 

SERVEI PERSONA DE CONTACTE DADES DE LOCALITZACIÓ 

CARRETERES  

DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

Vies i Obres (oficines) 973 704 466 

Telèfon 24 h per incidències 682 146 119 

CARRETERES 

GENERALITAT DE 

CATALUNYA 

Incidències nevades, a través CECAT 93 551 72 85 

S.T. Carreteres Generalitat de Lleida 973 279 380 

S.T. Carreteres Generalitat de Barna 93 214 70 00 

CARRETERES 

DE L’ESTAT 

Incidències nevades, a través CECAT 93 551 72 85 

Unidad de Carreteras del Estado en 

Lleida 

973 247 108 

 

 

6.2.12. ALTRES SERVEIS 

ALTRES SERVEIS 

SERVEI PERSONA DE CONTACTE DADES DE LOCALITZACIÓ 

TRANSPORT ESCOLAR 

Miquel Puig Puig 

Consell Comarcal de la Segarra 
973 531 300 

Transports Cots i Alsina 973 53 21 27 

CONSELL COMARCAL 

Àrea Tècnica i Territorial 

Serveis Socials 

Gestió d’Aigües 

Gestió de Residus 

Centraleta  973 531 300 

ATM 

Autoritat Territorial de 

Mobilitat de l'Àrea de Lleida 

Atenció al públic 900 106 848 

ADIF 
Centro de Autoprotección y Seguridad 

(CASH24) 

900 10 40 40 

91 774 46 75 
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6.2.13. PRIVATS 

PARTICULARS 

SERVEI NOM 
PERSONA DE 

CONTACTE 
DADES DE LOCALITZACIÓ 

Instal·lacions d’aigua, 

electricitat i gas 

Electricitat  

MONCAM SL 
Jaume Segura 

973 532 172 

629 387 684 

Obres i maquinària 

pesant 

Construccions 

Pampalona 
Toni Pampalona 659 26 44 33 

Transports i 

Excavacions Marsol 

S.A 

Oficines 973 550 097  

Climenç Marsol 696 952 906 

Excavacions J. 

Bernaus 

Oficines 973 550 275 

Joan Bernaus 600 506 998 

Josep M. Bernaus 670 248 386 

Taxis (Plans de Sió) Jordi Coll (Concabella) 
659 057 884  

655 49 91 82 

Taxi (Cervera) 

Josep M. Fortuny 670 208 127 

A. Laureano Goñalons 615 450 209 

Eduard Gutiérrez 609 491 050 

Guillem Duch Perez-Trujillo 638 60 07 28 

Josep Rius Vila 609 319 622 

Samuel Sala Bernaus 608 60 81 30 

Taxi (Cuissona) Solé i Grau 
973 551 671 

666 417 371 

Taxi (Torà) Prats Serrat 973 473 590 

Autocars (Cervera) Cots i Alsina 
Oficines 973 53 21 27 

Manel Alsina 677 49 49 09 

Autocars (Guissona) Solé i Grau 
Oficines 973 551 671 

Urgències 666 417 371 

Autocars (Torà) Prats Serrat Oficines 973 473 590 



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 

de Granyanella 

 

Pàgina 144 de 162 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Document 7. CARTOGRAFIA 

 



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 

de Granyanella 

 

Pàgina 145 de 162 

Document 7. Cartografia 

 

7.1. Cartografia bàsica: 

Cartografia de situació del municipi en base a l’1:25.000 de l’Institut cartogràfic i Geològic 

de Catalunya (ICGC), i la cartografia urbana municipal en base a l’1:1.000 adaptades a les 

escales convenients per aquest terme municipal: 

 1 Mapa comarcal amb la ubicació del municipi respecte la Segarra (DIN A-3, Esc: 

1/116.000). 

 1 Mapa topogràfic municipal (DIN A-3, Esc: 1/20.000). 

 1 Mapa topogràfic municipal de la Cartografia Operativa d’Emergències de 

Bombers (DIN A-3, Esc: 1/20.000). 

 

7.2. Cartografia específica per risc: 

Cartografia de situació del municipi en base a l’1:25.000 de l’Institut cartogràfic i Geològic 

de Catalunya (ICGC), i la cartografia urbana municipal en base a l’1:1.000 adaptades a les 

escales convenients per aquest terme municipal: 

Risc territorial o risc general 

 Mapes topogràfics municipals (DIN A-3, Esc: 1/20.000) amb la identificació del risc 

i la vulnerabilitat dels següents riscos territorials: Pandèmies, Accidents ferroviaris 

Incendis agrícoles. 

 Mapa topogràfic municipal (DIN A-3, Esc: 1/20.000) amb les infraestructures 

bàsiques i de suport a l’actuació. 

Risc de nevades 

 Mapa topogràfic municipal (DIN A-3 Esc: 1/20.000), de cota màxima i mínima del 

municipi en cas de nevades: Cotes de neu >400 m 

 Mapa topogràfic municipal (DIN A-3 Esc: 1/20.000), de cota màxima i mínima del 

municipi en cas de nevades: Cotes de neu >600 m 

 Mapa topogràfic municipal (DIN A-3 Esc: 1/20.000), amb la Identificació del risc a 

la xarxa viària (municipal i d’altres organismes) i competències d’aquesta xarxa en 

viabilitat hivernal. 

 Mapa topogràfic municipal (DIN A-3 Esc:  1/20.000), amb la Identificació del risc i 

d’infraestructures bàsiques i de suport a l’actuació. 

 Mapa topogràfic urbà (1/1.000) dels nuclis que formen el terme municipal: la 

Curullada, Fonolleres, Granyanella, La Móra i Tordera, amb la Identificació del risc i 
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d’infraestructures bàsiques i de suport a l’actuació, la vulnerabilitat i la protecció a 

la població. 

Risc d’inundacions 

 Mapa topogràfic municipal (DIN A-3, Esc: 1/10.000) amb la identificació del risc, la 

vulnerabilitat i de les infraestructures bàsiques i de suport a l’actuació. 

Risc sísmic 

 Mapa geològic comarcal (DIN A-3, Esc: 1/116.000) i ubicació del municipi respecte 

aquest. http://www.igc.cat/web/ca/igc_cataleg.html  

 Mapa topogràfic municipal (DIN A-3, Esc: 1/20.000) amb la identificació del risc, la 

vulnerabilitat i de les infraestructures bàsiques i de suport a l’actuació. 

Risc d’accidents en el transport de matèries perilloses 

 Mapa topogràfic municipal (DIN A-3, Esc: 1/15.000) amb la identificació del risc, la 

vulnerabilitat i de les infraestructures bàsiques i de suport a l’actuació. 

 Mapa topogràfic urbà (1/1.000) dels nuclis afectats pel pla Transcat dins del terme 

municipal: la Curullada, Fonolleres i Tordera, amb la Identificació del risc i 

d’infraestructures bàsiques i de suport a l’actuació, la vulnerabilitat i la protecció a 

la població. 

Risc ventades 

 Mapa topogràfic municipal (DIN A-2, Esc: 1/25.000) amb la identificació del risc, la 

vulnerabilitat i de les infraestructures bàsiques i de suport a l’actuació. 
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Document 8. Annexos 

Annex 1.  

Criteris d'activació dels plans de protecció civil de la Generalitat 

 

RISC 
SITUACIÓ FASE 

D'ACTIVACIÓ 

PROCICAT (Ventades, 

fenòmens 

meteorològics 

adversos, concentració 

de persones...) 

-Quan hi hagi una situació d’anormalitat o de risc potencial, que 

no tingui prou gravetat com per generar una activació del Pla. 

-Quan hi hagi constatació d’indicis o a la previsió de fenòmens 

que podrien desencadenar més endavant una activació del pla 

però respecte els quals hi ha una certa incertesa que fa que la 

materialització de l’emergència no sigui clara.  

-En casos de subministraments bàsics als Ciutadans,  si hi ha 

indicis que es poden produir mancances importants a 3-4 dies 

vista- 

PREALERTA 

El PROCICAT es podrà activar en Alerta, quan la situació de risc és 

prou greu o d’una imminència tal, que requereix la posada en 

marxa de forma immediata de l’estructura contemplada en el 

PROCICAT: 

-Quan hi hagi una previsió de risc important a curt termini. 

-En accidents o situacions d’emergències sense afectació a la 

població. 

-Emergència de petites dimensions que pot ser controlada amb  

els mitjans habituals i que no comporta perill per a persones i  

béns. 

-Situacions de pànic, desordre ciutadà per amenaça de risc, 

especialment en activitats de pública concurrència amb 

concentració de persones. 

ALERTA 

En base als criteris següents: 

-Situacions meteorològiques i d’altres que poden posar en perill a 

la població. 

-Emergència que no es pot controlar amb els mitjans habituals. 

-Situació de risc important per al medi ambient dins de l’àmbit 

local. 

-Situació de risc afectant a la població. 

EMERGÈNCIA 1 

En base als criteris següents: 

-Situacions meteorològiques i d’altres que poden posar en perill a 

la població. 

-Emergència que no es pot controlar amb els mitjans habituals. 

-Situació de risc important per al medi ambient que superi l’àmbit 

local. 

-Situació de risc afectant a la població amb ferits i morts 

EMERGÈNCIA 2 
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RISC SITUACIÓ FASE D'ACTIVACIÓ 

PANDÈMIES 

FASE 4 o FASE 5 declarada per l'OMS quan es doni algun dels 

supòsits següents:  

-sigui necessari imposar mesures de contenció per evitar la 

propagació de la pandèmia  

-casos aïllats confirmats a Catalunya  

-no hi ha casos a Catalunya però sí confirmats a l’entorn. 

FASE 6 declarada per l'OMS amb o sense casos aïllats confirmats 

a Catalunya, sempre i quan:  

-no hi hagi impacte al sistema sanitari (nivell 1). 

-no hi manquin subministraments bàsics (nivell 1. 

-no hi hagi impacte social. 

Període post-pandèmic 

Quan el Comitè d'emergències del Pla n'estableixi la necessitat 

per altres circumstàncies o motius estratègics. 

ALERTA 1 

FASE 6 declarada per l'OMS i un nombre considerable (350 per 

cada 100.000 habitants) de casos estimats a Catalunya sempre i 

quan: 

-hi hagi perill de col·lapse del sistema sanitari (nivell 2). 

-Hi ha alarma social. 

-Hi hagi alta incidències de baixes (nivell 1 o nivell 2). 

Quan el Comitè d'emergències del Pla n'estableixi la necessitat 

per altres circumstàncies o motius estratègics. 

ALERTA 2 

Fase 6 determinada per l’OMS i un nombre considerable (≥700 

per cada 100.000 habitants) de casos estimats a Catalunya, quan 

a més, es produeix alguna de les circumstàncies següents: 

-es produeixi col·lapse del sistema sanitari (nivell 3). 

-es produeixi un risc molt important de col·lapse en la resta de 

serveis imprescindibles per al funcionament de la societat (nivell 

2). 

Quan el Comitè d'emergències del Pla n'estableixi la necessitat 

per altres circumstàncies o motius estratègics. 

EMERGÈNCIA 1 

FASE 6 declarada per l'OMS amb un nombre important (≥3.500 

per cada 100.000 habitants) de casos d'infecció estimats a 

Catalunya i amb taxa de mortalitat >1 % dels afectats o 0,5 % de 

la població. 

Quan el Comitè d'emergències del Pla n'estableixi la necessitat 

per altres circumstàncies o motius estratègics. 

EMERGÈNCIA 2 

 

 

 

 

 



DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 

de Granyanella 

 

Pàgina 150 de 162 

RISC SITUACIÓ FASE D'ACTIVACIÓ 

INCENDIS FORESTALS 

Valoració conjunta dels indicadors següents: 

-El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. 

-El Pla Alfa (nivell 2). 

-El SISCOM (nivell 1) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior. 

-Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de 

vulnerabilitat i, per tant, de risc. 

-En incendis en què la situació es pugui solucionar amb els 

mitjans habituals de gestió d'emergències i l'afectació a la 

població sigui nul·la o reduïda. 

-A criteri de la Direcció del Pla, quan es produeixin situacions 

potencialment greus de GIF. 

PREALERTA 

Valoració conjunta dels indicadors següents: 

-El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. 

-El Pla Alfa (nivell 3). 

-El SISCOM (nivell 2) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior. 

-Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de 

vulnerabilitat i, per tant, de risc. 

-En incendis que, sense implicar risc per a les persones alienes 

a l’extinció i per als béns que no siguin de naturalesa forestal, 

es preveu que tinguin una duració prou important com perquè 

sigui necessària l’activació d’un dispositiu preventiu especial. 

-En incendis que impliquin un cert perill per a les persones i 

sigui apropiat ordenar-ne el confinament o l'evacuació. 

-En incendis importants ja controlats on es fa necessari un 

control de la zona afectada als efectes d’evitar que es produeixi 

una reactivació. 

-Altres supòsits, a criteri del Director o Directora del Pla, que 

justifiquin l’activació d’un dispositiu preventiu especial. 

ALERTA 

En base als criteris següents: 

-Grau d’afectació a la població i actuacions sobre la mateixa 

(informació, evacuació, d’urbanitzacions, barris perifèrics, barris 

de nuclis urbans, etc.). 

-Extensió (nombre de municipis afectats, nombre d’hectàrees 

afectades depenent del tipus de terreny, etc.) (per exemple 

>500 ha). 

-Mitjans necessaris. 

-Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla, que justifiquin 

l’activació d’un dispositiu preventiu especial. 

EMERGÈNCIA 1 

-Quan es produeixi un GIF o conjunt d’incendis simultanis els 

efectes dels quals afectin una extensió important del territori. 

Aquesta circumstància s'avalua a partir dels criteris 

anteriorment esmentats (per exemple, que posi en perill greu 

nuclis importants de població, duració superior a 48 hores, 

requeriment de mitjans externs a Catalunya, etc.) 

EMERGÈNCIA 2 
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RISC SITUACIÓ FASE D'ACTIVACIÓ 

NEVADES 

-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 

-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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RISC SITUACIÓ FASE D'ACTIVACIÓ 

SISMES 

*Segons la intensitat: 

-Sisme d'intensitat entre II i III-IV en comarques amb densitat de 

població alta o Zona A. 

-Sisme d'intensitat entre II-III i IV en comarques amb densitat de 

població mitjana o Zona B. 

-Sisme d'intensitat entre II i IV-V en comarques amb densitat de 

població baixa o Zona C. 

*Segons la percepció: 

-Sisme amb percepció àmplia en un o varis municipis. 

-Sisme amb percepció parcial en una o vàries comarques. 

PREALERTA 

*Segons la intensitat: 

- Sisme d'intensitat entre IV i IV-V en comarques amb densitat 

de població alta o Zona A. 

- Sisme d'intensitat entre IV-V i V-VI en comarques amb densitat 

de població mitjana o Zona B. 

- Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en comarques amb densitat 

de població baixa o Zona C. 

*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. 

-Sisme d'intensitat VI-VII en comarques amb densitat de 

població mitjana o Zona B. 

-Sisme d'intensitat entre VII i VII-VIII en comarques amb densitat 

de població baixa o Zona C. 

*Segons la percepció o dany: 

-Sisme amb entre 1 i 10 víctimes de qualsevol categoria. 

- Sisme amb entre 1 i 65 víctimes gresu o categoritzades com 

immediates. 

- Sisme amb entre 1 i 10 morts. 

- Sisme amb molts edificis amb danys no estructurals visibles. 

- Sisme amb varis edificis amb danys estructurals visibles. 

- Sisme amb fallada de les línies vitals a nivell local. 

EMERGÈNCIA 1 

 

*Segons la intensitat: 

-Sisme d'intensitat superior a VII en comarques amb densitat de 

població alta o Zona A. 

-Sisme d'intensitat superior a VII-VIII en comarques amb 

densitat de població mitjana o Zona B. 

-Sisme d'intensitat superior a VIII en comarques amb densitat 

EMERGÈNCIA 2 
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de població baixa o Zona C. 

*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. 
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RISC SITUACIÓ FASE D'ACTIVACIÓ 

 

INUNDACIONS 

-Quan el cabal que es desguassa de la presa sigui proper al que 

pot produir danys i/o inundacions aigües avall de la presa. 

-Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: 

*SMP de grau 2, a molt curt o curt termini. 

*SMP de grau 3, a curt termini. 

-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 

-Quan és molt probable que es puguin produir inundacions 

importants a molt curt termini perquè és imminent el 

desbordament o quan s'hagi desbordat sense que es produeixin 

danys importants. 

-En el moment que en una presa s'hagi qualificat l'escenari 

d'aplicació de mesures correctores o escenari 1 i/o l'aigua que 

es desguassa de la presa sigui la que produeix desbordament 

sense que hi hagi danys importants. 

-Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: 

*SMP de grau 3, a molt curt termini. 

*SMP de grau 4, a curt i a molt curt termini. 

*SMP de grau 5, a curt i a molt curt termini. 

*SMP de grau 6, a curt i a molt curt termini. 

-Per previsió meteorològica per estat de la mar: 

*SMP de grau 3, a molt curt termini. 

*SMP de grau 4, a curt i a molt curt termini. 

*SMP de grau 5, a curt i a molt curt termini. 

*SMP de grau 6, a curt i a molt curt termini. 

-Al final d'un episodi d'inundacions importants, en el retorn 

gradual cap a la normalitat. 

-Altres supòsits, a criteri del director del pla, que justifiquin 

l'activació d'un dispositiu preventiu especial, com per exemple 

l'onatge que pot agreujar les inundacions,... 

ALERTA 

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

per desgel o fusió de neu, obstrucció de lleres naturals o 

artificials, invasió de lleres, enfonsaments o dificultats de 

drenatge i/o acció de les marees) que tinguin efectes 

importants però limitats sobre el territori. També quan aquests 

efectes siguin produïts per l’estat de la mar. Aquestes 

circumstàncies s'avaluarà a partir de la informació que es 

disposi en el moment de l’emergència en base a criteris de grau 

d’afectació a la població i actuacions sobre la mateixa 

(informació, evacuació, etc.), magnitud, duració prevista (per 

EMERGÈNCIA 1 
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exemple >24 hores), extensió (nombre de municipis afectats, 

de vies de comunicació, etc.), mitjans necessaris,…. l’altura de 

l’aigua dels rius, embassaments, llacs, rieres,… sobrepassa la 

llera (hi ha desbordament) i es preveu que es comencin a 

produir danys importants, alçada de les onades que faci 

preveure danys importants. 

-Per escenari excepcional o escenari 2 en preses i/o el desguàs 

de la presa sigui la que produeix danys importants aigües avall 

de la presa. 

-Excepcionalment, la direcció del pla podrà valorar l’activació 

del pla en emergència 1, amb caràcter preventiu, quan es doni 

la confluència de circumstàncies extremes: que l’episodi de 

greus inundacions sigui imminent degut a la imminència de 

precipitacions excepcionals i sempre i quan es donin altres 

circumstàncies que puguin agreujar el fenomen, com ara que el 

terreny estigui saturat com a conseqüència d’episodis 

abundants de precipitacions recents i que la capacitat dels 

cursos fluvials i dels embassaments estigui al límit. 

-Es produeixi una gran inundació o conjunt d’inundacions 

simultànies (produïdes per pluges molt fortes, desgel o fusió de 

neu, obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió de lleres, 

enfonsaments o dificultats de drenatge i/o acció de les marees 

o per estat de la mar) que afectin una extensió important del 

territori. També en 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 
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RISC SITUACIÓ FASE D'ACTIVACIÓ 

RISC QUÍMIC EN EL 

TRANSPORT DE 

MATÈRIES 

PERILLOSES 

-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 els 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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RISC SITUACIÓ FASE D'ACTIVACIÓ 

VENTADES 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 1 a la 

comarca del Barcelonès. 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a les 

comarques de densitat de població alta 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les 

comarques de densitat de població baixa 

PREALERTA 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a la 

comarca del Barcelonès. 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les 

comarques de densitat de població alta. 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 4 a 

qualsevol comarca. 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 5 a 

qualsevol comarca. 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 6 a 

qualsevol comarca. 

- El vent està provocant danys poc importants 

d’abast territorial limitat. 

ALERTA 

- El vent està provocant danys importants i amb un 

abast territorial extens. EMERGÈNCIA 
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Annex 2.  

Horaris Transport Públic 

 
Horaris Línia Regular “Cots i Alsina” (973 532 127) 
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Annex 3.  

Altra documentació 

Model de Ban municipal per demanar la col·laboració de la població.  

 

BAN DEMANANT LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA 

 

L’Ajuntament fa saber: 

 

Que davant de les previsions meteorològiques que s’han fet de possibles nevades que poden 

afectar a amplies zones del territori Català i en concret al conjunt de la comarca de la Segarra i 

també al nostre municipi, es notifica al veïnat la necessitat per la bona convivència i l'obligació que 

té de facilitar el trànsit per les voreres, per la qual cosa caldrà que, de produir-se el cas, netegi tot 

seguit el tros que afecta les seves respectives façanes i propietats, evitant així el perill que la neu 

glaçada representa per als vianants. Així mateix es recorda la prohibició de tirar neu des dels terrats 

i teulades a la via pública. 

 

Els empresaris i propietaris de maquinària adequada per efectuar treballs de retirada de neu i 

escampada de sal com és ara motonivelladores, polidòzers, abonadores, etc., caldrà que es posin 

en contacte amb aquest Ajuntament per tal de poder contractar els seus serveis quan sigui 

necessari per als treballs de neteja d’aquest caràcter. 

 

D’altra banda i amb caràcter preventiu, es recomana a tota la població el següent: 

· Disposar d’un aparell de ràdio i de piles de recanvi. 

· Disposar d’una pala per treure neu. 

· Disposar de cadenes per al vehicle i practicar la col·locació d’aquestes. 

· Prestar atenció a les previsions meteorològiques. Si s’anuncien nevades cal proveir-se 

d’aliments a casa però sense deixar-ho per última hora, quan comença a nevar és massa tard. 

 

En cas de nevada cal: 

·  Escoltar la ràdio, i les previsions meteorològiques.    

·  Netejar de neu el tros de vorera que afecta la façana de casa teva i col·laborar amb el veïnatge 

quan sigui necessari, per tal de mantenir accessibles les voreres de la ciutat. 

·  Utilitzar calçat i vestimenta adequada. Anar amb la màxima precaució en cas de gel . 

·  Desconnectar els aparells elèctrics que no siguin necessaris per evitar sobrecàrregues 

elèctriques. 

·  Evitar al màxim l’ús del vehicle, seguint les indicacions que els responsables d’Emergències ens 

puguin dirigir. 

 

També us informem que si algú està disposat a col·laborar amb l’Ajuntament com a voluntari, al llarg 

de l’emergència, cal que ho comuniqui a les oficines d’aquest Ajuntament. 

 

Aquesta alcaldia espera del bon sentit i demostrat esperit de ciutadania de la població, que 

col·laborarà, si fos necessari, amb les normes exposades i amb les que en el seu cas s’estableixin en 

el moment de l’emergència. 

 

 

 

Ramon Pintó Rosich 

Alcalde  

 

Granyanella, 28 de desembre de 2018 
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Annex 4.  

Històric d’emergències municipals més recents  

 
INCENDIS (incendis >5Ha) 

DADES DE LOCALITZACIÓ DATA/ES DANYS / INCIDÈNCIES 

Mas del Trilla 2004-Octubre Incendi que afectà a la zona 

limítrof entre els municipis de 

Granyanella i Cervera 

18 Ha agrícoles. 

 
NEVADES 

DESCRIPCIÓ DATA/ES DANYS / INCIDÈNCIES 

Situació de nevada general a tot 

Catalunya amb gruixos >40 cm i 

posterior baixada de temperatures que 

va fer perdurar el gel sobre el terreny 

14 i 15 

desembre 2001 

Xarxa viària local i municipal. 

Accessos als nuclis. 

Suspensió total del Transport 

escolar. 

Subministrament d’aigua. 

Subministrament elèctric. 

Situació de nevada general a tot 

Catalunya amb gruixos >40 cm i 

posterior baixada de temperatures que 

va fer perdurar el gel sobre el terreny 

28 i 29 gener 

2006 

Xarxa viària local i municipal. 

Accessos als nuclis. 

Suspensió total del Transport 

escolar. 

Subministrament d’aigua. 

Subministrament elèctric. 

Episodi de nevades, provinents de 

llevant, molt localitzades en municipis de 

la Depressió Central acota més alta. 

Gruixos >5 cm 

22 desembre 

2006 

Xarxa viària local i municipal. 

Accessos als nuclis. 

 

Episodi de nevades, provinents de 

llevant, molt localitzades en municipis de 

la Depressió Central acota més alta. 

Gruixos >10 cm 

26 desembre 

2008 

Xarxa viària local i municipal. 

Accessos als nuclis. 

 

Llevantada que afectà al sud i a la 

Catalunya Central. Gruixos >25 cm 

14 i 15  

desembre 2009 

Xarxa viària local i municipal. 

Accessos als nuclis. 

Suspensió parcial del Transport 

escolar. 

Llevantada que afectà al sud de 

Catalunya i a la Catalunya Central. 

Gruixos >25 cm 

7 i 8  gener 2010 Xarxa viària local i municipal. 

Accessos als nuclis. 

Suspensió parcial del Transport 

escolar. 

Llevantada que afectà a tot Catalunya. 

Gruixos >40 cm 

8 i 9  març 2010 Xarxa viària local i municipal. 

Accessos als nuclis. 

Suspensió total del Transport 

escolar. 

Situació de nevada general. Entrada 

d’aire siberià (NE) i confrontació amb un 

front més càlid i humit de NW. Gruixos 

>40 cm 

2 i 3  febrer 

2012 

Xarxa viària local i municipal. 

Accessos als nuclis. 

Suspensió total del Transport 

escolar. 

Llevantada que afectà al sud de 

Catalunya i a la Catalunya Central. 

Gruixos >25 cm 

3 i 4  febrer 

2015 

Xarxa viària local i municipal. 

Accessos als nuclis. 

Suspensió parcial del Transport 

escolar. 

Llevantada que afectà al sud de 

Catalunya i a la Catalunya Central. 

24  març de 

2017 

Xarxa viària local i municipal. 

Accessos als nuclis. 
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Gruixos entre el 5 i 10 cm 

Situació de nevada general. Entrada 

d’aire siberià (NE) i confrontació amb un 

front més càlid i humit de NW. Gruixos 

de 2 a 25 cm 

28  febrer de 

2018 

Xarxa viària local i municipal. 

Accessos als nuclis. 

Suspensió total del Transport 

escolar. 

Situació d’entrada d’aire fred en alçada 

a conseqüència d’una petita Depressió 

freda. Gruixos d’1 a 25 cm 

20  març de 

2018 

Xarxa viària local i municipal. 

Accessos als nuclis. 

Suspensió parcial d’algunes rutes 

del Transport escolar. 

 
 

INUNDACIONS 

DESCRIPCIÓ DATA/ES DANYS / INCIDÈNCIES 

Situació d’aiguats, amb intensitats de 

pluja superiors al 1 mm per minut de 

caràcter torrencial.  

23 setembre 

2005 

Xarxa viària local i municipal. 

Accessos als nuclis. 

Incidències en obres de fàbrica. 

Situació d’aiguats, amb intensitats de 

pluja superiors al 1 mm per minut de 

caràcter torrencial. 

31 d’agost 2008 Xarxa viària local i municipal. 

Accessos als nuclis. 

Incidències en obres de fàbrica. 

Situació d’aiguats, amb intensitats de 

pluja amb quantitats superiors d’entre 

70 i 140 l/m² 

2 novembre de 

2015 

Xarxa viària local i municipal. 

Accessos als nuclis. 

Incidències en obres de fàbrica. 

Situació d’aiguats, amb intensitats de 

pluja amb quantitats superiors d’entre 

70 i 140 l/m² 

24 novembre de 

2016 

Xarxa viària local i municipal. 

Accessos als nuclis. 

Incidències en obres de fàbrica. 

Desbordament del Sió. 

Situació d’aiguats, amb intensitats de 

pluja amb quantitats superiors d’entre 

70 i 140 l/m² 

14 d’octubre de 

2018 

Xarxa viària local i municipal. 

Accessos als nuclis. 

Incidències en obres de fàbrica. 

Desbordament del Sió. 
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