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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. 

El Montmell és un municipi situat a la província de Tarragona, a la comarca del Baix 
Penedès, al límit septentrional amb la comarca del Alt Camp i l’Alt Penedès. El municipi 
se situa al sud de la Serralada  Prelitoral, a la Serra del Montmell, i limita amb els 
municipis de Aiguamúrcia, Pontons, Torrelles de Foix, Sant Martí Sarroca, Castellví de 
la Marca, Sant Jaume dels Domenys, la Bisbal del Penedès, Rodonyà i Vila-Rodona.  

Pel que fa a la distribució de la població, el municipi està conformat per vuit nuclis de 
població, entre urbanitzacions i pobles.  

A banda d’aquests nuclis de població, hi han masos i habitatges aïllats distribuïts pel 
terme municipal. Així doncs, el terme municipal del Montmell, consta amb una població 
de 1.405 habitants i una extensió total de 72,76 Km2, fet que representa un 24,55% del 
total del territori de la comarca i un 1,4% del total de la població de la comarca.  

D’acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a 
elaborar i implantar el Pla de Protecció Civil Municipal, del qual aquest document n’és la 
base. A més a més, l’estructura del document segueix les directrius que s’estableixen al 
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 municipal i s’estableix el 
procediment per a la seva tramitació conjunta. 

Per tant, el contingut que s’estableix per aquest document és: 

• 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 

• Annexos 
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D’altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s’ha realitzat, a banda del 
Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a 
l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el 
procediment per a la seva tramitació conjunta, d’acord amb les disposicions legals, Plans 
d’emergència i normativa que es descriu a continuació: 

A nivell municipal: 

• PAM INFOCAT Montmell, homologat per Protecció Civil de la Generalitat de 
Catalunya en data de 14/02/2013.  

A nivell autonòmic: 

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

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

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

• ACORD GOV/115/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla especial 
d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT). 
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1.2. DADES GENERALS DEL MUNICIPI 

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI 
 

Taula 1.1 Dades d'identificació del municipi 

Nom del municipi El Montmell 

Comarca Baix Penedès 

Província Tarragona 

 

1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 

Taula 1.2 Dades de contacte i ubicació dels municipis veïns 

Nom del municipi Telèfon ajuntament Telèfon policia local Ubicació 

Aiguamúrcia 977 63 83 01 - Nord 

Pontons 938 98 70 56 - Nord 

Torrelles de Foix 938 97 10 01 - Nord-Est 

Sant Martí Sarroca 938 99 11 11 669 843 477 Nord-Est 

Castellví de la Marca 938 91 80 77 - Est 

Sant Jaume dels 
Domenys 977 67 71 13 - Sud 

La Bisbal del Penedès 977 68 84 38 - Sud 

Rodonyà 977 62 85 28 - Sud-Oest 

Vila-Rodona 977 63 80 06 - Oest 

 

Taula 1.3 Dades de superfície del municipi 

Superfície total 72,76 Km2 

Superfície urbana 3,66 Km2 

Superfície forestal  49,01 Km2 

Superfície agrícola 20,09 Km2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DEL MONTMELL 

8 

1.2.3. DADES DE POBLACIÓ 
 

Taula 1.4 Dades de població 

Població total 2017 Població estacional mitjana  

1.405 - 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 

 

 

Taula 1.5 Dades dels nuclis que conformen el municipi 

Districte / Nucli / 
Pedania / 

Urbanització 

Superfície total 

(Km2) 

Població 

(Hab.) 
Percentatge de 

població (%) 

Densitat de 
població 

(població/sup.) 

El Mirador del 
Penedès 0,9 863 61,4 68,25 

Les Pinedes 
Altes 0,15 122 8,7 57,89 

La Joncosa del 
Montmell 0,03 116 8,3 275,21 

Mas Mateu 0,37 94 6,7 18,08 

Aiguaviva 0,06 70 5,0 83,04 

La Moixeta 0,04 60 4,3 106,76 

La Talaia 1,39 57 4,1 2,92 

Can Ferrer 0,72 23 1,6 2,27 

1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 

Xarxa viària 

Taula 1.6 Xarxa viària 

Carretera / autopista Titularitat Punts quilomètrics (origen – 
destí) 

Ponts i túnels / 
Descripció 

AP-2 Estatal 222 – 223,6 - 

TV-2401 Diputació de Tarragona 3 – 11,5 - 

TV-2401b Diputació de Tarragona Complet - 

TP-2442 Diputació de Tarragona 4 - 12 - 

TV-2443 Diputació de Tarragona 6,5 – 17,5 - 
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Xarxa de camins rurals i forestals: 

 

Taula 1.7. Camins rurals i forestals 

Codi Nom del camí Primari (> 5 m) / Secundari ( 
entre 3 i 5 m) 

Asfaltat (sí / 
no) 

CFP-01 Camí de la Talaia Primari No 

CFP-02 Camí de les Tres Creus Primari Si 

CFP-03 Camí del Pla de Manlleu Primari Si 

CFP-04 Camí de la Fira dels Tres Batlles Primari Si 

CFP-05 Camí de la Talaia Primari Si 

CFS-01 Camí del Fondo de l’Embut Secundari No 

CFS-02 Camí de Cal Sumoi Secundari No 

CFS-03 Camí vell de Torrassolla Secundari No 

CFS-04 Camí de la Vall de Sant Marc al 
Montmell Secundari No 

CFS-05 Carretera del Montmell Secundari No 

CFS-06 Tallafoc de Coll d'Arca Secundari No 

CFS-07 Camí del Coll d'Arca a Mas Bartomeu Secundari No 

CFS-08 Camí d'Aiguaviva a Mas Bartomeu Secundari No 

CFS-09 Camí de Claravalls al Fondo de 
Fontanilles Secundari No 

CFS-10 Camí de Mas Bartomeu Secundari No 

CFS-11 Camí d'Aiguaviva Secundari No 
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Altres transports: 

Taula 1.8. Transport públic 

Mètode de transport Empresa Característiques 

Autobús Autocars Poch 

Transport públic urbà Mas Mateu – Mirador – 
La Joncosa.  

Servei només els Dimecres.  

Anada:  

09:45 hores: Mas Mateu 

09:50 hores: El Mirador del Penedès- C/ 
Sants. 

09:55 hores: El Mirador del Penedès - 
Parada bus Av. Europa 

09:57 hores: El Mirador del Penedès - 
Parada bus Av. España 

10:00 hores: El Mirador del Penedès - 
Parada bus Av. Barcelona 

10:10 hores: Arribada a La Joncosa del 
Montmell 

 

Tornada:  

11:30 hores: La Joncosa 

11:35 hores: El Mirador del Penedès - 
Parada bus Av. Barcelona 

11:37 hores: El Mirador del Penedès - 
Parada bus Av. España 

11:39 hores: El Mirador del Penedès - 
Parada bus Av. Europa 

11:42 hores: El Mirador del Penedès - C/ 
Sants. 

11:47 hores: Mas Mateu 

Autobús Autocars Poch 

Transport públic al Vendrell.  

Servei els Dilluns, dimecres i divendres 
(excepte festius):  

9:40 La Joncosa 

9:45 El Mirador 

10:37 El Vendrell 

13:00 El Vendrell 

13:53 El Mirador 

14:03 La Joncosa 

19:45 El Vendrell 

20:45 La Joncosa 

20:50 El Mirador 

Autobús Monbus 

Transport públic, línia Valls – Barcelona.  

Servei amb parada al municipi de dilluns a 
divendres i dissabtes feiners.  

Parades al Mirador del Penedès i la Juncosa 
del Montmell.  
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1.2.5. SERVEIS BÀSICS 

Xarxa de gas: 

Taula 1.9 Xarxa de gas 

Línia de gasificació 

No hi ha línia de gasificació 

 

Xarxa elèctrica: 

Taula 1.10 Xarxa elèctrica 

Línia elèctrica / 
Transformadors Companyia Tipus Afecta la massa forestal? 

Línia de 380 kV Endesa Alta tensió Sí 

Línia de 220 kV Endesa Alta tensió Sí 

 

Torres de telecomunicacions: 

Taula 1.11. Torres de telecomunicacions 

Codi Torre de 
telecomunicacions Companyia 

Coordenades 
UTM Característiques 

X Y 

ANT01 Ajuntament Movistar 370555 4574951 
Situada a l’Ajuntament del 

Montmell, a la Joncosa 
del Montmell. 

ANT02 El Mirador del Penedès Movistar 368243 4572220 
Situada en sòl considerat 
com industrial, pròxim a 

l’AP-2. 

ANT03 El Mirador del Penedès Orange 368229 4572187 
Situada en sòl considerat 
com industrial, pròxim a 

l’AP-2. 

ANT04 Aiguaviva Movistar 374413 4578979 Situada en sòl rústic amb 
ús principalment agrari. 

ANT05 La Talaia Mediterrània (1) AENA 378495 4577811 

Situada en sòl rústic amb 
ús agrari, pineda i terra 

erma. Utilitzada per 
Aeroports Espanyols i 

Navegació Aèria. 

ANT06 La Talaia Mediterrània (2) Movistar 377726 4578085 
Situada a la Serra de Cal 

Casanoves al nord la 
Talaia. 

ANT07 La Talaia Mediterrània (3) 
Vodafone 

377753 4578135 
Situada a la Serra de Cal 

Casanoves al nord la 
Talaia. Orange 

 

Xarxa d’aigua potable: 

Taula 1.12 Xarxa d’aigua potable 

Companyia 

Ajuntament del Montmell 
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1.2.6. CLIMATOLOGIA 

Temperatura 

Taula 1.13. Temperatures mínimes mitjanes mensuals  

Mitjana de les temperatures mínimes al Montmell 

Mes/ Any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec Any 

ºC 

2017 2,4 5,4 6,7 7,5 11,2 16,6 16,8 17,5 13,1 12,7 6,3 3,9 10,0 

2016 5,3 5,2 4,6 7,4 9,6 13,8 16,9 17,0 15,1 12,1 7,0 5,8 10,0 

2015 3,6 2,1 6,1 7,5 11,8 15,5 18,9 17,0 13,5 10,9 8,5 7,1 10,3 

2014 4,9 3,9 5,5 9,1 9,9 14,4 15,7 16,7 15,9 13,8 9,0 4,8 10,3 

2013 4,7 2,4 6,0 7,4 8,5 12,7 17,3 16,9 14,8 13,4 6,8 4,7 9,7 

2012 4,2 1,3 6,6 7,3 11,5 16,0 16,3 18,7 14,9 11,5 7,9 5,1 10,1 

2011 3,5 4,7 5,4 9,8 11,7 14,0 15,8 17,6 15,9 13,0 9,6 5,4 10,6 

2010 2,4 2,8 4,4 8,0 9,5 13,5 18,2 17,1 14,2 10,5 5,9 3,5 9,2 

2009 3,1 3,5 5,5 7,3 12,5 15,4 17,6 18,6 15,0 12,6 8,6 4,8 10,5 

2008 5,7 5,5 5,2 7,4 10,5 14,1 16,6 17,5 14,0 11,1 5,7 3,9 9,8 

2007 4,9 6,0 5,9 9,6 11,3 14,8 16,4 16,6 14,3 11,0 6,0 4,4 10,1 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 

Taula 1.14. Temperatures màximes mitjanes mensuals 

Mitjana de les temperatures màximes al Montmell 

Mes Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec Any 

ºC 

2017 10,5 14,9 18,7 20,4 25,3 30,9 32,2 31,9 25,6 23,3 16,0 11,3 21,8 

2016 13,4 14,1 14,9 18,2 22,0 27,8 31,5 30,7 27,6 20,9 15,5 14,4 20,9 

2015 12,5 11,4 16,8 21,2 25,9 29,5 32,5 29,6 24,2 20,4 18,1 15,6 21,5 

2014 12,5 12,9 16,9 20,5 22,1 28,2 28,5 28,3 26,1 24,1 15,9 12,4 20,7 

2013 12,8 10,5 14,9 18,1 19,8 25,5 31,4 29,4 26,5 23,2 14,8 13,1 20,1 

2012 13,0 11,5 18,9 17,3 24,2 29,7 28,7 31,9 25,9 21,0 14,9 13,1 20,9 

2011 12,1 14,4 15,3 21,5 24,4 25,3 27,8 30,9 28,6 23,4 16,6 13,1 21,2 

2010 9,0 10,6 13,3 18,9 20,9 25,9 31,5 29,1 24,5 19,4 13,5 11,1 19,0 

2009 10,2 12,5 16,1 17,3 25,6 28,8 29,7 31,6 26,4 22,7 16,8 11,5 20,9 

2008 14,0 13,8 15,8 18,4 20,0 25,2 28,2 28,9 24,1 19,8 13,4 10,4 19,4 

2007 13,3 14,2 15,8 18,4 23,6 26,8 28,5 27,3 24,6 20,4 15,2 11,6 20,0 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 
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Taula 1.15. Temperatures mitjanes mensuals  

Temperatures mitjanes al Montmell 

Mes Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Dec Any 

ºC 

2017 5,9 9,3 11,5 12,8 17,0 22,6 23,1 23,1 17,9 16,5 10,2 7,1 14,8 

2016 8,6 8,9 8,8 11,8 14,7 19,9 23,2 22,6 20,0 15,5 10,4 9,2 14,5 

2015 7,3 5,8 10,5 12,8 18,0 21,3 24,7 22,1 17,7 14,6 12,3 10,4 14,8 

2014 8,0 7,9 10,1 13,8 14,7 20,4 21,1 21,2 19,6 17,7 11,8 7,8 14,6 

2013 8,2 5,7 9,6 12,0 13,4 18,5 23,5 21,9 19,2 17,2 9,9 8,0 14,0 

2012 7,7 5,5 11,5 11,2 16,8 21,9 21,6 24,2 19,3 15,4 10,8 8,5 14,6 

2011 7,0 8,7 9,3 14,5 17,1 18,7 20,8 22,8 20,8 17,0 12,2 8,6 14,8 

2010 5,2 6,2 8,0 12,4 14,3 18,8 23,9 22,0 18,3 13,9 9,1 6,8 13,3 

2009 6,1 7,2 9,9 11,5 18,0 21,3 22,8 23,9 19,2 16,4 12,1 7,7 14,8 

2008 9,0 8,7 9,7 12,2 14,6 18,9 21,6 22,2 18,0 14,6 8,9 6,6 13,8 

2007 8,5 9,5 10,0 13,3 16,8 20,1 21,8 21,0 18,4 14,5 9,6 7,3 14,3 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 

Precipitacions 

Taula 1.16. Precipitació mensual 

Precipitacions mensuals 

Mes Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Dec Any 

ºC 

2017 37,7 40,5 99,1 30,3 21,7 15,4 11,6 33,3 32,5 72,5 10,4 11,7 416,7 

2016 3,9 48,6 40,2 111,5 32,0 10,2 36,1 10,2 45,1 62,9 102,8 28,0 531,5 

2015 22,6 20,3 70,5 18,3 6,4 53,5 27,5 32,3 86,1 19,6 111,6 3,6 472,3 

2014 27,1 27,0 21,8 51,1 28,9 38,9 58,2 88,2 116,3 20,5 194,1 22,9 695,0 

2013 33,6 45,3 125,3 139,3 57,0 49,7 17,4 12,9 85,1 19,4 142,8 12,7 740,5 

2012 7,3 4,9 26,9 96,7 19,9 4,6 50,2 23,8 48,7 147,5 27,4 1,5 459,4 

2011 34,5 14,3 192,6 48,1 144,7 74,0 31,0 8,5 1,6 67,0 210,4 0,0 826,7 

2010 75,7 57,0 62,2 17,1 105,3 52,3 2,6 101,7 101,3 137,0 15,7 24,0 751,9 

2009 64,5 16,4 43,8 127,2 3,6 12,8 32,2 8,6 15,4 138,3 6,0 73,9 542,7 

2008 26,2 21,4 7,0 51,4 200,6 50,2 21,2 11,2 86,6 106,6 37,4 82,4 702,2 

2007 6,2 25,8 33,8 126,4 36,2 8,0 4,2 129,4 10,6 47,0 4,6 45,2 477,4 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 

 
Valors normals mitjans de precipitacions al Vendrell (2007- 2017) 

Mes Gen Feb Mar Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec Any 

Precipitació 
(l/m2) 

30.8 29.2 65.7 74.3 59.7 33.6 26.6 41.8 57.2 76.2 78.5 27.8 601.5 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 
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Vents dominants 

Taula 1.17. Velocitat del vent mitjana 

Velocitat mitjana del vent al Vendrell 

Mes Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Dec Any 

m/s 

2017 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,4 1,3 1,3 1,3 0,9 1,1 1,7 1,3 

2016 1,7 1,8 1,5 1,5 1,4 1,6 1,5 1,3 1,1 0,8 1,2 0,8 1,3 

2015 1,7 1,8 1,7 1,4 1,7 1,4 1,7 1,4 1,2 1,0 1,2 0,7 1,4 

2014 1,9 2,1 1,8 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,0 1,1 1,4 1,6 1,6 

2013 2,3 2,1 2,2 1,7 1,9 1,6 1,6 1,5 1,5 1,3 2,0 1,4 1,8 

2012 1,7 1,9 1,4 2,0 1,9 2,0 1,9 1,7 1,5 1,4 1,4 1,9 1,7 

2011 1,4 1,8 1,6 1,6 1,5 1,6 1,9 1,5 1,5 1,4 1,2 2,3 1,6 

2010 2,3 2,3 2,0 1,7 2,2 1,9 1,9 2,0 1,6 1,8 2,2 1,9 2,0 

2009 1,9 2,0 1,8 1,8 1,5 1,9 1,8 1,8 1,4 1,6 2,2 2,1 1,8 

2008 1,8 1,4 2,7 2,1 1,7 1,7 1,9 1,9 1,6 1,5 2,1 1,9 1,9 

2007 1,9 2,3 2,5 1,7 2,2 2,1 2,1 1,9 1,8 1,3 1,4 2,0 1,9 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 

Taula 1.18. Direcció del vent dominant 

Direcció dominant del vent al Vendrell 

Mes Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Dec Any 

m/s 

2017 W W W S S SW S S SW S W W W 

2016 W W W W W SW S S S S W W W 

2015 W W W S SW S S SW S W W SW W 

2014 W W W W S S S S S W W W W 

2013 W W W W W S S S S W W W W 

2012 W W W W SW SW SW S S W W W W 

2011 W W W S S S SW S S W NE W W 

2010 W W W SW W SW S SW SW W W W W 

2009 W W W W S S SW S S W W W W 

2008 W W W W S SW SW SW SW W W W W 

2007 W W W NE W SW d.i. SW SW S W W W 

Font: Servei Meteorològic de Catalunya 
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Figura 1.1. Rosa dels vents i velocitat mitjana per a cada direcció 

Font: Estació meteorològica (www.meteo.cat) 

 

 

 

 

Estacions meteorològiques més properes fora del municipi: 

Taula 1.19 Estacions meteorològiques 

Localització Característiques 

 

 

X: 373470 

 

Y: 4577794 

 

Altitud: 545 

 

Codi: UH 
 

 

 

 

 

Estació meteorològica al Montmell de la xarxa XEMA, que mesura: 

• Precipitació acumulada 

• Temperatura mitjana 

• Temperatura mínima mitjana 

• Temperatura màxima absoluta 

• Temperatura mínima absoluta 

• Velocitat mitjana del vent (6m) 

• Direcció dominant (6m) 

• Humitat relativa mitjana 

• Mitjana de la irradiació 

Consultable a temps real a: 

 http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UH 
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1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA 

 

Taula 1.20 Altituds del municipi 

Altitud màxima amb població/infraestructures (msnm) 653 

Altitud mínima amb població/infraestructures (msnm) 266 

Altitud màxima (msnm) 860 

Altitud mínima (msnm) 266 

Altitud del nucli urbà (msnm) 430 

 

Pel que fa a la hidrologia, el terme municipal té:  

 

Taula 1.21. Rius 

Rius i Rieres 

Nom Característiques 

Riera de 
Marmellar 

Afluent del Riu Foix, aquesta riera neix al municipi de Querol (Alt Camp) al vesant 
oriental del Montagut, recorrent els municipis d’Aiguamúrcia, el Montmell, Castellví 
de la Marca, Sant Jaume dels Domenys, l’Arboç i Castellet i la Gornal, on conflueix 
amb el Riu Foix al desembocar al pantà de Foix. Aproximadament recorre 25 km.  

Torrents i Rases 

Nom Característiques 

Torrent de 
Pedrafita 

Neix de l’aportació de varis torrents del Puig de la Talaia i del Torrent del Clot del 
Montmell. Aquest curs fluvial recorre el terme municipal en direcció oest, per confluir 
amb altres torrents esdevenint afluent del Riu Gaià al municipi de Vila-Rodona.  

Torrent de Sant 
Marc 

Torrent amb origen a la Vall de Sant Marc, entre el Montmell i la Serra de la Torre, 
aquest curs creua la serra del Montmell en direcció Sud per seguir a través del terme 
de Sant Jaume dels Domenys fins al terme d’Albinyana on conflueix amb la Riera de 
la Bisbal.  

Torrent dels 
Abeuradors 

Torrent situat al límit oriental del municipi, el seu curs marca el límit administratiu amb 
el terme municipal de Sant Martí Sarroca.  

Torrent de Mas 
Campanera 

Amb origen als peus del Coll d’Arca a la Serra del Montmell, aquest torrent recorre en 
direcció Oest, fins al nucli de la Joncosa del Montmell, on canvia de topònim al confluir 
amb múltiples torrents de la Plana Joana.  

Torrent del Prat Seguint el curs del Torrent del Mas Campanera, aquest procedeix el seu curs cap el 
litoral, on arribant al terme de la Bisbal del Penedès esdevé la Riera de la Bisbal.  
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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. 

Montmell, no disposa de comissió municipal de protecció civil. 

 
COMITÈ D’EMERGÈNCIES 

 

L’estructura municipal per fer front a les emergències, és el Comitè d’Emergències, el 
qual presenta la següent estructura:  

 

 

 
Figura 1.2. Organigrama municipal emergències de Montmell. 

 

 

 

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’Avisos 
a la població 

 

Grup Local 
d’Intervenció 

(només en cas 
d’incendi) 

Grup Local Logístic i 
d’Acollida 

Grup Local d’avisos a la 
població 

Centre Receptor 
d’Alarmes (CRA) 

COMITÈ 

D'EMERGÈNCIES 
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A continuació, s’expliquen les funcions i responsabilitats del municipi, dintre de les 
funcions del Comitè d’Emergències: 

Centre Receptor d'Alarmes (CRA) 

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

Comitè d'emergències 

- El Responsable Municipal de l’emergència o director del Pla: l’alcalde.  
- El Consell Assessor, com a assistent del responsable/director en les seves 

funcions. 
- El Gabinet d’informació, com l’òrgan mitjançant el qual el responsable de 

l’emergència es comunica amb els ciutadans a través dels mitjans de 
comunicació i altres. 

 

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: 

- 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’avisos a la població, que coordina el Grup Local 
d’Avisos a la Població. 

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

- El / La coordinador municipal de l’emergència 

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

El director del Pla pot decidir la inclusió de més membres, i en particular de persones 
privades i representants d’òrgans de l’administració pròpia o d’altres administracions 
l’especialitat de les quals sigui oportuna. 
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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. 
- Realitzar les accions d’extinció d’incendi forestal. 
- Preparar tota la maquinària per a les accions contra incendis forestals. 
- Donar suport a Bombers. 

Grup Local d’Avisos a la Població 

Les seves funcions són: 

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

- Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població. 
- Coordinar i executar les tasques d’allunyament, evacuació o confinament de la 

població i dels elements vulnerables. 
- Facilitar el control els accessos a la zona de risc. 
- Facilitar 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, si n’hi ha. 

Grup Local Logístic i d’Acollida 

Les seves funcions són: 

- Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals. 
- Preparar els centres d’acollida i gestionar-los per tal que es pugui acollir a la 

població. 
- Donar allotjament, proveïment d’aliments i control de les persones afectades. 
- Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin. 
- Rebre el voluntariat. 
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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-se 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 de Plans d’Àmbit Superior 

El municipi ha de nomenar un representant en el Consell Assessor dels plans especials 
que el puguin afectar i en el PROCICAT (Pla d’emergències de la Protecció Civil de 
Catalunya). Es tracta d’una persona amb prou nivell i coneixement de la vila com per 
fer d’enllaç entre el Consell Assessor del pla supramunicipal i l’estructura de Montmell. 
Aquesta figura es cobrirà amb un regidor o regidora sense implicació directa en la 
resolució de l’emergència, i que es dirigirà al CECAT (Centre d’Emergències de 
Catalunya) en cas d’activació del pla especial corresponent o del PROCICAT. 

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.  

Taula 1.22. Organització municipal de protecció civil 

Organització municipal de protecció civil 

Càrrec operatiu Càrrec habitual Número de fitxa d’actuació 

Centre Receptor d’Alarmes Ajuntament 1 

Coordinador municipal de 
l’emergència Cap de Brigada 2 

Alcalde Alcalde 3 

Cap del Grup local d’avisos a la 
població Peó de la brigada 4 

Cap del grup local d’intervenció President ADF 5 

Cap del Grup local logístic i 
d’acollida Primer tinent d’alcalde 6 

Cap del Gabinet d’informació Primer tinent d’alcalde 7 

Representant Municipal al 
CECAT Primer tinent d’alcalde 8 
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1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ 

 

CENTRE RECEPTOR D’ALARMES (CRA) 

Taula 1.23 Centre receptor d’alarmes (CRA) 

Lloc Ajuntament  

Adreça Carrer Major 12, la Juncosa del 
Montmell 

Telèfon 977 68 84 29 

Altres mitjans  

Correu electrònic ajuntament@elmontmell.cat 

Altres comunicacions - 

Protocols, fitxes d’actuació, etc. 

En el cas de que el CRA no 

estigui operatiu, les funcions 

seran dutes a terme per 

l’Alcalde. 

 

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 

- Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la, trucant a: 
o 112 
o CECAT 

- 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. 
- Contactar amb el coordinador municipal de l’emergència i l’alcalde. 
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CENTRE DE COORDINACIÓ MUNICIPAL (CECOPAL) 

 

Taula 1.24 Centre de Coordinació Municipal (CECOPAL) 

Lloc Ajuntament  

Adreça Carrer Major 12, la Juncosa del 
Montmell 

Telèfon 977 68 84 29 

Correu electrònic ajuntament@elmontmell.cat 

 

Funcions 

És el Centre de Coordinació Operativa Municipal, que realitza les accions determinades 
pel director del Pla. Des d'aquí es dirigeixen i coordinen les actuacions dels diversos 
serveis relacionats amb el Pla. 

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

- Notificar als grups operatius i al CECAT l'activació i la desactivació del Pla de 
protecció civil municipal i rebre d’aquest centre i transmetre segons els protocols 
la informació relativa a activació, evolució i desactivació dels plans especials i del 
PROCICAT (Pla d’emergències de la Protecció Civil de Catalunya). 

- Facilitar, si s'escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans 
oportuns, segons  les  circumstàncies del  risc  i  l’evolució  de  la  situació  de  
l'emergència. En  cas d’activació d’un pla especial o del PROCICAT, aquesta 
informació s’haurà de consensuar amb la direcció del pla. 

- 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, seguretat i serveis especialitzats aliens 
que intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat. 
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1.4. PROGRAMA I PROCEDIMENT D’IMPLANTACIÓ, SIMULACRES, 
MANTENIMENT, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ 

1.4.1. IMPLANTACIÓ DEL PLA 

1.4.1.1. PROGRAMA DE FORMACIÓ 

Es duran a terme les següents reunions d’implantació de l’operativitat del Pla en els 
actuants: 

Taula 1.25 Programa d’informació i coordinació dels actuants. 

Any Tipus Risc/os Adreçat a 

1 Despatx Bàsic/ infocat/ neucat/ inuncat Actuants 

2 Despatx Transcat/ Ventcat Actuants 

3 Despatx Bàsic/ infocat Actuants 

4 Despatx Bàsic/ neucat/ inuncat/ Actuants 

1.4.1.2. INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ 

Programa d’accions inicials: 

Taula 1.26 Programa d’accions inicials 

Campanya Tipus de risc Tipus 

Informativa 
Riscs Bàsics 

Bolletí informatiu/ web 
Riscos especials 

 

D’altra banda, per la majoria d’aquests riscos la DGPC de la Generalitat disposa de 
material divulgatiu per a la població. 

1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA 
Taula 1.27. Manteniment del pla. 

Manteniment del pla 

Data d’homologació:  

Data d’homologació de l’última revisió: - 

Data de l’última actualització: - 

Data de la propera revisió: 
Als 4 anys de la seva 

homologació. 
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1.4.3. PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES ANUALS 

S’ha de dur a terme, com a mínim, un simulacre del Pla de Protecció Civil Municipal 
cada any. Tot i així, convé realitzar exercicis anuals dels manuals d’actuació elaborats 
cada any. 

Taula 1.28. Programa d’exercicis i simulacres anuals. 

Any Risc Tipus Adreçat a 

1 

Bàsic Despatx Membres comitè d’emergències 

Infocat Despatx Membres comitè d’emergències 

Inuncat Despatx Membres comitè d’emergències 

2 
Transcat Despatx Membres comitè d’emergències 

Ventcat Despatx Membres comitè d’emergències 

3 
Infocat Despatx Membres comitè d’emergències 

Bàsic Despatx Membres comitè d’emergències 

4 

Neucat Despatx Membres comitè d’emergències 

Inuncat Despatx Membres comitè d’emergències 

Ventcat Despatx Membres comitè d’emergències 

 

1.5. BASES PER AL PLA DE RECUPERACIÓ PREVIST A L’ARTICLE 31 DE 
LA LLEI 4/1997 

1.5.1. PROCEDIMENT PER A LA IDENTIFICACIÓ I L’AVALUACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS 

Convé que l’Ajuntament destini almenys un tècnic per realitzar el treball de recollida de 
dades dels danys produïts. 

A. FONTS D’INFORMACIÓ DELS DANYS PRODUÏTS 

• Tècnics municipals 
• Brigada d’obres 
• ADF, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil 
• Bombers 
• Servei d’enllumenat, de clavegueram… del municipi 
• Companyies de l’aigua, del gas, d’electricitat i de telèfons 
• Serveis  de  transports:  ferrocarrils,  transport  urbà,  empreses  d’autocars,  

empreses  de transports… 

• Carreteres 
• Indústries, comerços… del municipi 
• Particulars 
• Serveis sanitaris 
• Altres que el municipi consideri oportú 
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B. TASQUES A REALITZAR 

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. 

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

1.5.2. MESURES DE RECUPERACIÓ 

A. MESURES D’ADOPCIÓ IMMEDIATA 

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 

B. DEFINICIÓ DE LES MESURES D’ADOPCIÓ A MITJÀ I LLARG TERMINI 

Proposta de reconstrucció o reparació dels danys: 

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

• Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat) 
• Designació de responsables 
• Definició de terminis 
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1.5.3. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE MESURES A ALTRES ADMINISTRACIONS 

Cal saber si la zona s’ha declarat o no zona d’actuació especial (o catastròfica). En 
aquest cas les ajudes vindran de l’Estat, el qual aprova un Reial decret llei (primer 
l’aprova el Consell de Ministres i posteriorment el validen les Corts), per establir de forma 
concreta i per a cada catàstrofe totes les mesures, actuacions i procediments a seguir. 
S’hi estableixen, també, les previsions de finançament mitjançant el crèdit extraordinari. 

Al marge de les subvencions que dóna l’Estat, pot haver-hi ajudes de les comunitats 
autònomes, la Unió Europea, les diputacions... En aquest cas, cal tenir en compte que 
aquestes ajudes són incompatibles amb les que pugui donar l’Estat. 

Cal destacar que queden excloses les ajudes de les diferents administracions als 
danys produïts en béns assegurats, ja que existeix el Consorci de Compensació 
d’Assegurances, entitat autònoma de caràcter públic que actua com a reasseguradora 
de les companyies privades en cas que es produeixin catàstrofes. 
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2.1. RISC TERRITORIAL 

Taula 2.1 Risc Territorial 

RISC DESCRIPCIÓ ESTAT 

Emergències per 
pandèmies: 

L’aparició d’una pandèmia ve condicionada per 
les següents característiques: 

- Hi ha d’haver l’aparició d’un nou subtipus de 
virus 

- El nou subtipus ha de tenir una capacitat 
elevada de transmissió entre persones 

- Ha de disposar d’una gran quantitat d’hostes 
potencials. 

Donat les característiques 
de la pandèmia i de la seva 

propagació, TOTS els 
municipis han de prendre 
mesures per fer front a 

aquest tipus d’emergència. 
Bàsicament, les funcions 
dels municipis han d’anar 
encaminades a garantir la 

prestació dels serveis 
imprescindibles per al 

funcionament del municipi. 

Emergències per 
onades de calor 

Es considera risc per onades de calor quan se 
supera el percentil 98 de la temperatura màxima 
diària del període d’estiu. En aquest cas, es 
consideraria risc al superar els 34,6 ºC 

Degut a les característiques 
d’una onada de calor, i la 

probabilitat de que succeeixi 
un episodi amb aquestes 

característiques, el 
Montmell, de la mateixa 
manera que TOTS els 

municipis, estan OBLIGATS 
a fer front a aquest tipus 

d’emergència. 

Emergències per 
onades de fred 

El Montmell pot viure episodis d’onada de fred, 
amb el conseqüent risc que suposa per la 

població, la qual es veu exposada a temperatures 
inferiors a les habituals. 

Es considera Risc per onades de fred quan se 
supera el percentil 2 de la temperatura mínima 

del període d’hivern. En aquest cas, es 
consideraria risc al situar-se en temperatures 

inferiors als -1,9ºC. 

Degut a les característiques 
d’una onada de fred, i la 

probabilitat de que succeeixi 
un episodi amb aquestes 

característiques, el 
Montmell, de la mateixa 
manera que TOTS els 

municipis, estan obligats a 
fer front a aquest tipus 

d’emergència. 

Emergències per 
tall de 

subministraments 
bàsics 

Com a tot municipi, es poden produir talls en els 
subministraments bàsics del municipi, derivats 

d’avaries, inclemències meteorològiques, talls per 
obres, etc. 

Existeix probabilitat de que 
es produeixi un tall en els 

subministraments bàsics al 
Montmell, de la mateixa 
manera que TOTS els 

municipis. Així doncs, el 
Montmell resta OBLIGAT a 

fer front a aquest tipus 
d’emergència. 
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RISC DESCRIPCIÓ ESTAT 

Emergències per 
actes en zones 

pública 
concurrència 

Al terme municipal del Montmell es celebren 
activitats extraordinàries que poden suposar una 
aglomeració de persones per sobre de lo habitual 
en determinats moments. 

En el moment de la redacció 
d’aquest document no hi ha 
cap activitat que requereixi 

PAU.  
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2.1.1. PERILL PER  PANDÈMIES 
Taula 2.2 Perill per Pandèmies 

Sector de perill Característiques  del perill 

Tot el municipi 

Donat les característiques de la pandèmia i de la seva propagació, 
TOTS els municipis han de prendre mesures per fer front a aquest 
tipus d’emergència. Bàsicament, les funcions dels municipis han 

d’anar encaminades a garantir la prestació dels serveis 
imprescindibles per al funcionament del municipi. 

 

2.1.2. PERILL  PER ONADES DE CALOR 
Taula 2.3 Perill per onades de calor 

Sector de perill Característiques del perill 

Tot el municipi 
Es considera risc per onades de calor quan se supera el percentil 98 de la 

temperatura màxima diària del període d’estiu. En aquest cas, es 
consideraria risc al superar els 34,6 ºC 

 

2.1.3. PERILL  PER ONADES DE FRED 
Taula 2.4 Perill per onades de fred 

Sector de perill Característiques del perill 

Tot el municipi 
Es considera risc per onades de fred quan se supera el percentil 2 de la 

temperatura mínima diària del període d'hivern. Es considerà onada de fred 
quan hi hagin temperatures inferiors als -1,9 ºC. 

 

2.1.4. PERILL  PER TALL DE SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
Taula 2.5 Perill per tall de subministraments bàsics 

Sector de perill Característiques del perill 

Població del 
Municipi 

Degut a que tota la població del municipi pot patir les conseqüències 
d’un tall en els subministraments bàsics, tots els municipis han de 
prendre mesures per fer front a aquest tipus d’emergència. Així doncs, 
el municipi ha de garantir la prestació dels subministraments bàsics.  
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2.1.5. PERILL  PER ACTES EN ZONES PÚBLICA CONCURRÈNCIA   

 

Taula 2.6 Perill per actes en zones de pública concurrència 

Sector de perill Codi mapa 
Ermita de Sant Marc. Els actes i aglomeració d’assistents es concentren al 

voltant del lloc de culte. PA01 

Àrea recreativa forestal del Montmell. Els actes i aglomeració d’assistents es 
concentren al voltant de l’àrea de lleure. 

LL01 

La Joncosa del Montmell. Els actes i aglomeració d’assistents es concentren 
a l’Ajuntament i pati/plaça posterior, així com als carrers de la localitat.  U01 

Els actes i aglomeració d’assistents es concentren a la Plaça Major de la 
Joncosa del Montmell, així com als carrers de la localitat. U01  

El Cafè de Can Ferrer, ctra. TV 2443.  

 
U08 

Plaça del parc infantil, c/ del Bosc s/n 

 
U05 

Bar-restaurant i zona d’equipaments municipals, c/ Generalitat, 5 

 U03 

Local social, c/ Aldea de Vallflor 49-51 U06  
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2.2. RISCOS ESPECIALS 
Taula 2.7 Riscos especials 

RISC DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ 

Risc 
d'incendi 
forestal 

(INFOCAT): 

D’acord amb el pla INFOCAT i el Mapa de Protecció Civil de 
Catalunya, el nivell de perill del municipi és MOLT ALT i el 

nivell de vulnerabilitat és MOLT ALT. 

D’acord amb el Pla 
INFOCAT, el municipi del 

Montmell està OBLIGAT a 
realitzar el pla d’actuació 
municipal per incendis. 

Risc 
d'inundacions 

(INUNCAT): 

D’acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua, diversos torrents 

del municipi tenen afectació per inundacions en cas 

d’abundants precipitacions. Es produirien inundacions en 

zones potencialment inundables. 

Es preveu una situació meteorològica de perill (SMP) de 

nivell 1 quan se superin els 20mm/30min o els 100mm/24h. 

Es preveu una situació meteorològica de perill (SMP) de 
nivell 2 quan se superin els 40mm/30min o els 200mm/24h. 

Segons el Pla INUNCAT, 
el nivell de risc del 

municipi en vers aquest 
risc és ALT. Així doncs és 
OBLIGAT l’elaboració del 

Pla INUNCAT. 

Risc per 
nevades 

(NEUCAT): 

El Montmell es troba entre 266 msnm i els 860 msnm. El 

nucli principal es troba a 429 msnm. Els nuclis, degut a la 

seva dispersió es troben a diverses altituds. Degut als 

diferents emplaçaments dins del mateix municipi, trobem que 

el llindar de situació meteorològica de perill (SMP) variarà de 

la següent manera: 

SMP de nivell 1: 

Gruix > 0 cm entre 0 i 300 msnm 

Gruix > 2 cm entre 300 i 600 msnm 

Gruix > 5 cm entre 600 i 800 msnm 

SMP de nivell 2: 

Gruix > 5 cm entre 0 i 300 msnm 

Gruix > 15 cm entre 300 i 600 msnm 

Gruix > 20 cm entre 600 i 800 msnm 
 

El Montmell està 
OBLIGAT a elaborar el pla 

d’emergències per 
nevades NEUCAT, degut 
a que la major part de la 

població se situa en cotes 
més altes dels 400 m 

d’altura, cota a partir de la 
qual es considera obligat 
realitzar la planificació per 

aquest tipus 
d’emergències. 

Risc per 
transport de 
mercaderies 

perilloses 
(TRANSCAT): 

Pel terme municipal del Montmell transcorre una de les vies 

amb transport de mercaderies perilloses per carretera, fet 

que comporta que al municipi hi hagi un nivell de perill MOLT 

ALT 

L’afectació es deu pel pas de l’AP-2 pel límit sud del terme, 

via amb un nivell de perill MOLT ALT i amb un flux de 

mercaderies perilloses MOLT IMPORTANT. 

Cal destacar l’emplaçament d’una estació de servei equipat 

amb dues benzineres dintre del terme municipal, però cap de 

les dues s’ubica dintre de cap nucli de població. 

Montmell està OBLIGAT a 
elaborar el Pla 

TRANSCAT degut a que 
els trams de xarxa viària 
presenten nivells de perill 
MOLT ALT. A més a més, 
tots els nuclis de població 
del municipi es troben a 
una distància inferior de 

500m a les 
infraestructures 

esmentades. 

Emergències 
per ventades 

(VENTCAT) 

Les experiències en el temporal al llarg del temps fan 

necessari establir un protocol d’actuació específic per a 

episodis de fortes ventades. 

Els temporals de vent es poden predir amb relativa certesa 

amb un marge d’antelació amb les eines de les quals 

disposa el Servei meteorològic de Catalunya. 

Al Baix Penedès, un SMR de nivell 1 pot comportar ratxes 
màximes superiors a 90 km/h i un SMR de nivell 2, ratxes 

màximes superiors a 126 km/h. 

Tots els municipis poden 

patir emergències per 

ventades. 

El Montmell està OBLIGAT 
a elaborar el PAM 

VENTCAT. segons l’annex 
II (Planificació municipal) 

del Pla d’emergències 
VENTCAT, supera el 

llindar de vent en ratxes 
màximes de 20 m/s més 

de 10 dies (16) l’any. 
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2.2.1. PERILL INCENDI FORESTAL. INFOCAT 

 

Taula 2.8 Perill d'incendi forestal 

Sector  perill d’incendis Descripció Subsector Codi mapa Característiques Superfície 

El Montmell-Marmellar 

El Montmell-Marmellar és una serra 
calcària del Sistema Prelitorial, situada a 
la part més meridional del bloc del Gaià. 

Aquest Espai d’Interès Natural, conta 
amb una superfície total de 9.333 ha, de 
les quals 6.830 ha es troben dins de la 

comarca del Baix Penedès, 4.906 ha en 
el terme municipal del Montmell. 

L’espai del Montmell-Marmellar compta 
amb una singularitat orogràfica 

d’especial interès paisatgístic, així com 
la seva biodiversitat formada per alzinar 
litoral i algunes espècies singulars de 

fauna invertebrada. 

El Montmell ZF-01 

Les comunitats vegetals 
xeròfiles són altament 
inflamables, amb un 
elevat risc d’incendi 

forestal. 

2.759 

Marmellar ZF-02 

Les comunitats vegetals 
xeròfiles són altament 
inflamables, amb un 
elevat risc d’incendi 

forestal. 

2.578 

Puig de la Cova ZF-03 

Les comunitats vegetals 
xeròfiles són altament 
inflamables, amb un 
elevat risc d’incendi 

forestal. 

1.933 
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2.2.2. PERILL D’INUNDACIONS. INUNCAT  

 

Taula 2.9 Perill d'inundacions 

Riu 
/Riera/Barranc/Rasa Codi Sector de perill inundacions per zones potencialment 

inundables 
Superfície 

(Ha) 

Barranc del Pi de les 
tres soques 

ZPI-
01 

Zona potencialment inundable per curs fluvial (Conques 
internes). Afectació a les proximitats oest del nucli de la 
Joncosa del Montmell (Els Pinyers). La confluència del 
torrent provinent de Puig-Reig amb el Barranc del Pi de 
les tres soques genera l’àrea de la zona potencialment 

inundable. 

4,4 

Torrent de la Moixeta ZPI-
02 

Potencialment inundable per curs fluvial (Conques 
internes). Afectació de la zona est de la urbanització de la 
Moixeta. La incorporació del torrent provinent de la Plana 
de les Apieres al Torrent de la Moixeta genera l’àrea de 
la zona d’afectació resseguint la llera dins del nucli de la 

Moixeta. 

4,8 

Torrent del Puig de 
l’Àguila 

ZPI-
03 

Zona potencialment inundable per curs fluvial (Conques 
internes). El pas del Torrent del Puig de l’Àguila amb la 

incorporació al seu curs del torrent provinent del Bosc del 
Camí de Torrelles, genera l’àrea de la zona 

potencialment inundable al voltant de la seva llera al seu 
pas per l’oest de les Pinedes Altes. 

6,8 

Torrent Estret ZPI-
04 

Zona potencialment inundable per curs fluvial (Conques 
internes). La incorporarà del Torrent Estret a la riera de 
Marmellar a les proximitats del turó dels Poniols, genera 

l’àrea de la zona potencialment inundable entre  Cal 
Guineu i Cal Miquel. 

2,6 

Riera de Marmellar 

ZPI-
05 

Zona potencialment inundable per curs fluvial (Conques 
internes). La incorporació del Torrent de la Romanillada a 

la Riera de Marmellar genera una àrea potencialment 
inundable al seu pas per les proximitats de Cal Guineu. 

0,6 

ZPI-
06 

Zona potencialment inundable per curs fluvial (Conques 
Internes). El pas de la Riera de Marmellar, juntament 

amb l’aportació de varis torrents del seu marge esquerra, 
generen una àrea potencialment inundable al est del nucli 

de la Moixeta, just abans d’incorporar el Torrent 
d’Aiguaviva al seu curs. 

3,5 

Torrent del Fondo de 
l’Embut 

ZPI-
07 

Zona potencialment inundable per curs fluvial (Conques 
internes). Es genera una àrea inundable, corresponent a 
la llera del torrent, després del seu pas pel nucli de les 

Pinedes Altes, afectant la zona de Can Caterí. 

2,3 

Torrent de Sant Marc ZPI-
08 

Zona potencialment inundable per curs fluvial (Conques 
internes). La incorporació dels torrents circumdants a la 
vall de Sant Marc al Torrent fa que aquest generi una 

àrea inundable al voltant de la seva llera, afectant 
principalment sòl rústic. 

3,2 
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2.2.3. PERILL DE NEVADES. NEUCAT  

 

Taula 2.10 Perill de Nevades 

Sector del municipi per 
sobre de 400 metres Codi mapa Sector de perill de nevades 

Veure document 7 - 

El 78% del total de la superfície del terme municipal es situa per 
sobre dels 400 metres sobre el nivell del mar, situant 6 dels 8 

nuclis de població que conformen el municipi a una altitud 
superior als 400 m.s.n.m. Així doncs, es pot considerar que tot el 

municipi pot patir afectacions de diversa consideració i tipus 
degut a un episodi de nevades. 

 

2.2.4. PERILL PER TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES. TRANSCAT 

 

Taula 2.11 Perill per transport de mercaderies perilloses 

Element de 
perill Detall Codi Sector de Perill Codi 

Transport 
per carretera 

AP-2 i radi d’afectació de 500 
metres al voltant 

d’infraestructures. 
AP-2 

Àrea corresponent al radi 
d’afectació de 500m 

entorn a la infraestructura. 
Aquesta zona compren, 
degut a la seva extensió 

dins del municipi, els 
nuclis de població de Mas 
Mateu i part del Mirador 

del Penedès. 

MMPP-01 

 

2.2.5. PERILL  PER VENTADES . VENTCAT 

 

Taula 2.12 Perill per Ventades 

Sector de perill Descripció Codi mapa 

Tot el municipi Tot el municipi pot patir les conseqüències d’un episodi 
de ventades. 

- 
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DOCUMENT 3:  
VULNERABILITAT MUNICIPAL 

 

3.1. ÀREES O SECTORS D’AFECTACIÓ ................................... 37 

3.2. ELEMENTS VULNERABLES ............................................... 53 
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3.1. ÀREES O SECTORS D’AFECTACIÓ 

3.1.1. RISC TERRITORIAL 

 

3.1.1.1 Emergències per pandèmies 
 

Taula 3.1 Emergències per Pandèmies 

Sector de perill Zona d’afectació 

Tot el municipi (Tota la població) 

Tot el terme municipal és vulnerable davant d’un episodi de 

pandèmia, especialment  els nuclis de població. 

També són especialment vulnerables: 

- Persones sensibles. 

- Persones que treballen en contacte directe amb 

ciutadans. 

- Llocs de pública concurrència que poden afavorir la 

propagació de l’agent causal de la pandèmia. 

Així doncs, cal contemplar especialment elements vulnerables 

com: 

- Centres Sanitaris. 

- Residències d’avis. 

- Centres educatius. 

- Transport Públic. 

- Actes de pública concurrència. 

- Oficines d’atenció al públic. 

Per tant, tots els elements vulnerables del municipi són 
susceptibles a patir els efectes d’una emergència per 
pandèmia, incloent-hi tota la població. 
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3.1.1.2 Sector d’afectació per emergències per onades de calor 
 

Taula 3.2 Emergències per onades de calor 

Sector de perill Zona d’afectació 

Tot el municipi 
(Tota la 

població) 

Tot el terme municipal és vulnerable davant d’un episodi d’onada de calor, especialment 

els nuclis de població ja que són els punts on s’hi ubica la major part de la població dels 

municipis. 

Per tant, seran especialment vulnerables: 

- Gent gran (>75 anys), i per tant les residències d’avis. 

- Persones amb determinades circumstàncies socials vulnerables. 

- Persones amb discapacitats psíquiques o físiques que tenen limitada l’autocura i la 

mobilitat. 

- Nadons, i per tant llars d’infants. 

- Persones amb malalties, i per tant centres sanitaris. 

- Persones amb una hidratació insuficient o que realitzen una activitat física exigent, i 

per tant centres i equipaments esportius així com treballadors que realitzin les seves 

tasques de manera prolongada al carrer (obres, construccions, neteja, jardineria, etc.). 

Per tant, tota la població serà vulnerable a patir les conseqüències d’una onada de calor, 
especialment els col•lectius amb menor tolerància o major exposició a temperatures 
extremes. 

 

 

3.1.1.3 Sector d’afectació per emergències per onades de fred 
Taula 3.3 Emergències per onades de fred 

Sector de perill Zona d’afectació 

Tot el municipi 
(Sector 

identificat al punt 
2.1.3) 

Tot el terme municipal és vulnerable davant d’un episodi d’onada de fred, especialment 

els nuclis de població ja que són els punts on s’hi ubica la major part de la població dels 

municipis. 

Per tant, seran especialment vulnerables: 

- Gent gran (>75 anys), i per tant les residències d’avis. 

- Persones amb determinades circumstàncies socials vulnerables. 

- Persones amb discapacitats psíquiques o físiques que tenen limitada l’autocura i la 

mobilitat. 

- Nadons, i per tant llars d’infants. 

- Persones amb malalties, i per tant centres sanitaris. 

- Persones que realitzen una activitat física exigent, i per tant centres i equipaments 

esportius així com treballadors que realitzin les seves tasques de manera prolongada al 

carrer (obres, construccions, neteja, jardineria, etc.). 

Per tant, tota la població serà vulnerable a patir les conseqüències d’una onada de fred, 
especialment els col•lectius amb menor tolerància o major exposició a temperatures 
extremes. 
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3.1.1.4 Sector d’afectació per tall de subministraments 
 

Taula 3.4 Emergències per tall de subministraments bàsics. 

Sector de perill Zona d’afectació 

Tot el municipi (Sector 
identificat al punt 2.1.4) 

Tot el terme municipal és vulnerable davant d’un episodi de tall de 

subministraments bàsics, especialment els habitatges aïllats, que poden 

quedar incomunicats i amb dificultats per suplir la falta de subministraments 

bàsics. 

Per tant, seran especialment vulnerables: 

- Gent gran (>75 anys).. 

- Persones amb determinades circumstàncies socials vulnerables. 

- Persones amb discapacitats psíquiques o físiques que tenen limitada 

l’autocura i la mobilitat. 

- Nadons, i per tant llars d’infants. 

- Persones amb malalties, i per tant centres sanitaris. 

- Habitatges aïllats. 

Per tant, tota la població serà vulnerable a patir les conseqüències d’un tall 
de subministraments bàsics. 

 

3.1.1.5 Sector d’afectació per emergències per actes en zones de pública 
concurrència 

Taula 3.5 Emergències per actes en zones de pública concurrència 

Sector de perill Codi mapa 

Ermita de Sant Marc PA01 

Àrea recreativa forestal del Montmell LL01 
La Joncosa del Montmell 

(Ajuntament i pati/plaça posterior) U01 

Pl. Major de la Joncosa del Montmell U01 
El Cafè de Can Ferrer, ctra. TV 2443 

 
U08 

Plaça del parc infantil, c/ del Bosc s/n 

 
U05 

Bar-restaurant i zona d’equipaments municipals, c/ Generalitat, 5 

 U03 

Local social, c/ Aldea de Vallflor 49-51 U06 
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3.1.2. RISCOS ESPECIALS 

3.1.1.6 Emergències per risc d'incendi forestal. INFOCAT 
Taula 3.6. Àrees o sectors d'afectació per incendi forestal 

Codi Sector de perill Zona d’Afectació 

ZF-01 El Montmell 

Condicionat per el punt d’origen del foc i la direcció del 
vent, així com pel combustible. Degut a la quantitat 
d’elements que condicionen un incendi forestal, es 

considera tota l’extensió de la Serra del Montmell com a 
zona d’afectació en cas d’incendi forestal. 

ZF-02 Marmellar 

Condicionat per el punt d’origen del foc i la direcció del 
vent, així com pel combustible. Degut a la quantitat 
d’elements que condicionen un incendi forestal, es 

considera tota l’extensió de l’àrea del entorn de Marmellar 
com a zona d’afectació en cas d’incendi forestal. 

ZF-03 Puig de la Cova 

Condicionat per el punt d’origen del foc i la direcció del 
vent, així com pel combustible. Degut a la quantitat 
d’elements que condicionen un incendi forestal, es 

considera tota l’extensió de l’àrea del entorn del Puig de 
la Cova com a zona d’afectació en cas d’incendi forestal. 

3.1.1.7 Emergències per risc d'inundacions. INUNCAT 
Taula 3.7. Àrees o sectors d'afectació per inundacions 

Tipus Riu 
/Riera/Barranc/Rasa 

Codi Sector de perill inundacions per zones 
potencialment inundables 

Zona 
potencialment 

inundable 

Barranc del Pi de les 
tres soques ZPI-01 

Zona potencialment inundable per curs fluvial 
(Conques internes). Afectació a les proximitats oest 
del nucli de la Joncosa del Montmell (Els Pinyers). 
La confluència del torrent provinent de Puig-Reig 
amb el Barranc del Pi de les tres soques genera 

l’àrea de la zona potencialment inundable. 

Zona 
potencialment 

inundable 
Torrent de la Moixeta ZPI-02 

Potencialment inundable per curs fluvial (Conques 
internes). Afectació de la zona est de la urbanització 
de la Moixeta. La incorporació del torrent provinent 
de la Plana de les Apieres al Torrent de la Moixeta 
genera l’àrea de la zona d’afectació resseguint la 

llera dins del nucli de la Moixeta. 

Zona 
potencialment 

inundable 

Torrent del Puig de 
l’Àguila ZPI-03 

Zona potencialment inundable per curs fluvial 
(Conques internes). El pas del Torrent del Puig de 
l’Àguila amb la incorporació al seu curs del torrent 
provinent del Bosc del Camí de Torrelles, genera 

l’àrea de la zona potencialment inundable al voltant 
de la seva llera al seu pas per l’oest de les Pinedes 

Altes. 

Zona 
potencialment 

inundable 
Torrent Estret ZPI-04 

Zona potencialment inundable per curs fluvial 
(Conques internes). La incorporarà del Torrent 

Estret a la riera de Marmellar a les proximitats del 
turó dels Poniols, genera l’àrea de la zona 

potencialment inundable entre  Cal Guineu i Cal 
Miquel. 

Zona 
potencialment 

inundable 
Riera de Marmellar 

ZPI-05 

Zona potencialment inundable per curs fluvial 
(Conques internes). La incorporació del Torrent de 
la Romanillada a la Riera de Marmellar genera una 

àrea potencialment inundable al seu pas per les 
proximitats de Cal Guineu. 

ZPI-06 

Zona potencialment inundable per curs fluvial 
(Conques Internes). El pas de la Riera de 

Marmellar, juntament amb l’aportació de varis 
torrents del seu marge esquerra, generen una àrea 

potencialment inundable al est del nucli de la 
Moixeta, just abans d’incorporar el Torrent 

d’Aiguaviva al seu curs. 
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Tipus Riu 
/Riera/Barranc/Rasa Codi Sector de perill inundacions per zones 

potencialment inundables 

Zona 
potencialment 

inundable 

Torrent del Fondo de 
l’Embut ZPI-07 

Zona potencialment inundable per curs fluvial 
(Conques internes). Es genera una àrea inundable, 
corresponent a la llera del torrent, després del seu 
pas pel nucli de les Pinedes Altes, afectant la zona 

de Can Caterí. 

Zona 
potencialment 

inundable 
Torrent de Sant Marc ZPI-08 

Zona potencialment inundable per curs fluvial 
(Conques internes). La incorporació dels torrents 

circumdants a la vall de Sant Marc al Torrent fa que 
aquest generi una àrea inundable al voltant de la 

seva llera, afectant principalment sòl rústic. 

Punt 
Conflictiu 

Riera de Marmellar PC-01 

Pont d’Accés a les urbanitzacions de la Moixeta i 
Pinedes Altes. Aquest accés, degut al seu pas per 

la Riera de Marmellar pot quedar inhabilitat 
temporalment a causa dels efectes d’una riuada o 

bé per l’acumulació de brossa i sediments.  
 

 

3.1.1.1 Emergències per Risc de Nevades. NEUCAT 
 

Taula 3.8. Àrees o sectors d'afectació per nevades 

SECTOR DE 
PERILL UBICACIÓ ZONA D’AFECTACIÓ 

Tot el 

municipi 
Tot el municipi 

Tot el municipi, pot patir problemes de subministrament 

i mobilitat en cas d’un episodi de nevades.  

 

 

3.1.1.2 Emergències per Risc Químic en el Transport. TRANSCAT 
 

Taula 3.9. Àrees o sectors d'afectació per risc químic en el transport 

SECTOR DE PERILL UBICACIÓ ZONA D’AFECTACIÓ 

Franja 500 m AP-2 
Franja de 500m d’afectació en cas d’emergència 

per risc químic en el transport. 

 

  



   
DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DEL MONTMELL 

42 

3.1.1.3 Emergències per ventades. VENTCAT 
 

Les zones vulnerables per ventades són aquelles amb risc de caiguda d’arbres, 
especialment aquelles situades en la interfase entre les zones forestals i urbanes. 
Aquestes zones es donen especialment als límits de les zones urbanes i a les zones 
arbrades com parcs o jardins. 

 

Taula 3.10 Àrees o sectors d'afectació per ventades 

SECTOR 
DE 

PERILL 
UBICACIÓ ZONA D’AFECTACIÓ 

Tot el 

municipi 

Especialment 

nuclis de 

població 

Tot el municipi pot patir les conseqüències d’una ventada. Ara bé, són 

especialment vulnerables: 

- Edificis, construccions, panells publicitaris i d’altres, vells, en mal estat 

o en obres, i els respectius centres de pública concurrència adjacents. 

- Zones d’activitats a l’aire lliure: mercats, zones poliesportives obertes, 

patis d’escoles, parcs i jardins públics, etc. 

- Façanes amb tancaments amb murs esvelts i/o murs lleugers, 

objectes amb fixació insuficient a l’exterior, panells publicitaris i estructures 

temporals, elements decoratius, etc. 

- Línies d’abastament de corrent elèctric. 

- Infraestructures de la xarxa telefònica. 

- Vies ferroviàries i carreteres prop de zones forestals. 

- Instal·lacions perilloses vulnerables als forts vents (torres i tancs 

d’indústries    químiques.). 

- Vies de circulació exposades al vent per les quals circulen vehicles de 

gran tonatge. 
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3.2. ELEMENTS VULNERABLES 

3.2.1. ELEMENTS VULNERABLES DEL RISC TERRITORIAL 

A. ELEMENTS VULNERABLES PER PANDÈMIES 

Taula 3.11 Elements vulnerables per pandèmies 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE 

MITJÀ D'AVÍS 

ÚS 

UTM 

X Y 

U01 
La Joncosa 

del 
Montmell 

La Joncosa 
del Montmell 

 Nucli de població   

U02 El Mirador 
del Penedès 

El Mirador 
del Penedès 

 Nucli de població   

U03 Les Pinedes 
Altes 

Les Pinedes 
Altes 

 Nucli de població   

U04 Mas Mateu Mas Mateu  Nucli de població   

U05 La Moixeta La Moixeta  Nucli de població   

U06 
Urb. La 
Talaia 

Mediterrània 

Urb. La 
Talaia 

Mediterrània 
 Nucli de població   

U07 Aiguaviva Aiguaviva  Nucli de població   

U08 
Can Ferrer 

de la 
Cogullada 

Can Ferrer 
de la 

Cogullada 
 Nucli de població   
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B. ELEMENTS VULNERABLES PER PERILL PER ONADES DE CALOR 

Taula 3.12  Elements vulnerables per onades de calor 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 
TELÈFON /ALTRE 

MITJÀ D'AVÍS 
ÚS 

UTM 

X Y 

U01 La Joncosa 
del Montmell 

La Joncosa 
del Montmell 

 Nucli de població   

U02 El Mirador del 
Penedès 

El Mirador del 
Penedès 

 Nucli de població   

U03 Les Pinedes 
Altes 

Les Pinedes 
Altes 

 Nucli de població   

U04 Mas Mateu Mas Mateu  Nucli de població   

U05 La Moixeta La Moixeta  Nucli de població   

U06 Urb. La Talaia 
Mediterrània 

Urb. La Talaia 
Mediterrània 

 Nucli de població   

U07 Aiguaviva Aiguaviva  Nucli de població   

U08 Can Ferrer de 
la Cogullada 

Can Ferrer de 
la Cogullada 

 Nucli de població   
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C. ELEMENTS VULNERABLES PER PERILL PER ONADES DE FRED 

Taula 3.13  Elements vulnerables per onades de fred 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 
TELÈFON /ALTRE 

MITJÀ D'AVÍS 
ÚS 

UTM 

X Y 

U01 La Joncosa 
del Montmell 

La Joncosa 
del Montmell 

 Nucli de població   

U02 El Mirador del 
Penedès 

El Mirador del 
Penedès 

 Nucli de població   

U03 Les Pinedes 
Altes 

Les Pinedes 
Altes 

 Nucli de població   

U04 Mas Mateu Mas Mateu  Nucli de població   

U05 La Moixeta La Moixeta  Nucli de població   

U06 Urb. La Talaia 
Mediterrània 

Urb. La Talaia 
Mediterrània 

 Nucli de població   

U07 Aiguaviva Aiguaviva  Nucli de població   

U08 Can Ferrer de 
la Cogullada 

Can Ferrer de 
la Cogullada 

 Nucli de població   
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D. ELEMENTS VULNERABLES PER PERILL PER TALL DE SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 

Taula 3.14  Elements vulnerables per tall de subministraments bàsics 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE MITJÀ 

D'AVÍS 

ÚS 
UTM 

X Y 

U01 
La Joncosa 

del 
Montmell 

La Joncosa 
del Montmell 

 Nucli de població   

U02 El Mirador 
del Penedès 

El Mirador 
del Penedès 

 Nucli de població   

U03 Les Pinedes 
Altes 

Les Pinedes 
Altes 

 Nucli de població   

U04 Mas Mateu Mas Mateu  Nucli de població   

U05 La Moixeta La Moixeta  Nucli de població   

U06 
Urb. La 
Talaia 

Mediterrània 

Urb. La 
Talaia 

Mediterrània 
 Nucli de població   

U07 Aiguaviva Aiguaviva  Nucli de població   

U08 
Can Ferrer 

de la 
Cogullada 

Can Ferrer 
de la 

Cogullada 
 Nucli de població   

M01 Puigsdoll -  
Masia (Turisme 

Rural)   

M02 Cal Garrigó -  Masia (Cellers Triada 
SL)   

M03 Cal Coral -  Masia   

M04 Cal Tiquet -  Masia   

M05 Cal Bel -  Masia   

M06 Cal Merlès -  Masia (Turisme 
Rural) 

  

M07 Mas del Coll 
d'Olivera -  Masia   

M08 Torrossolla -  Masia   

M09 Cal Saumell -  Masia   

M10 Cal Magí 
Pono -  Masia   

M11 Cal Puntarrí -  Masia   

M12 La Moja -  Masia   

M13 Cal Ros -  Masia   

M54 El Molinet -  Masia   
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E. ELEMENTS VULNERABLES PER ACTES EN ZONES DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA 

Taula 3.15 Elements vulnerables per actes en zones de pública concurrència. 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 
TELÈFON /ALTRE 

MITJÀ D'AVÍS 
ÚS 

UTM 

X Y 

U01 La Joncosa 
del Montmell 

La Joncosa 
del Montmell 

 Nucli de població   

U03 Les Pinedes 
Altes 

Les Pinedes 
Altes 

 Nucli de població   

U05 La Moixeta La Moixeta  Nucli de població   

U06 Urb. La Talaia 
Mediterrània 

Urb. La Talaia 
Mediterrània 

 Nucli de població   

U08 Can Ferrer de 
la Cogullada 

Can Ferrer de 
la Cogullada 

 Nucli de població   

PA01 Ermita de 
Sant Marc 

Vall de Sant 
Marc 

 Patrimoni   

LL01 Àrea Forestal 
Recreativa -  Àrea de lleure   
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3.2.2. ELEMENTS VULNERABLES DEL RISC ESPECIAL 

A. ELEMENTS VULNERABLES PER RISC D’INCENDI FORESTAL 

Taula 3.16 Elements vulnerables per risc d'incendi 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA TELÈFON ÚS SECTOR 
UTM 

X Y 

GH01 Esplanes de 
Cal Garriga -  Cases aïllades ZF-01   

GH02 Masies de 
Sansuies -  Cases aïllades ZF-03   

GH03 L'Alzinar de 
Torrossolla -  Cases aïllades ZF-01   

GH04 La Marquina -  Cases aïllades ZF-01   

GH05 Claravalls -  Cases aïllades ZF-03   

GH06 Mas 
Campanera -  Cases aïllades ZF-03   

GH07 La Vall de Sant 
Marc -  Cases aïllades ZF-01   

GH08 Cal Joan de la 
Torre -  Cases aïllades ZF-01   

GH09 Cal Sumoi -  Cases aïllades ZF-02   

LL01 Àrea forestal 
recreativa 

-  Àrea forestal 
recreativa 

ZF-01   

M01 Puigsdoll -  Masia (Turisme 
Rural) ZF-01   

M02 Cal Garrigó -  
Masia (Cellers 

Triada SL) ZF-01   

M03 Cal Coral -  Masia ZF-01   

M04 Cal Tiquet -  Masia ZF-01   

M05 Cal Bel -  Masia ZF-01   

M06 Cal Merlès -  Masia (Turisme 
Rural) ZF-01   

M07 
Mas del Coll 

d'Olivera -  Masia ZF-01   

M08 Torrossolla -  Masia ZF-01   

M09 Cal Saumell -  Masia ZF-01   

M10 Cal Magí Pono -  Masia ZF-02   

M11 Cal Puntarrí -  Masia ZF-02   

M12 La Moja -  Masia ZF-02   

M13 Cal Ros -  Masia ZF-01   



   
DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DEL MONTMELL 

49 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA TELÈFON ÚS SECTOR 
UTM 

X Y 

M54 El Molinet -  Masia ZF-02   

PA01 
Ermita de Sant 

Marc -  Patrimoni ZF-01   

U01 La Joncosa del 
Montmell -  Nucli urbà ZF-01   

U02 el Mirador del 
Penedès -  Nucli urbà ZF-01   

U03 Les Pinedes 
Altes -  Nucli urbà ZF-02   

U04 Mas Mateu -  Nucli urbà ZF-01   

U05 La Moixeta -  Nucli urbà ZF-02   

U06 
Urbanització 

Talaia 
Mediterrània 

-  Nucli urbà ZF-02   

U07 Aiguaviva -  Nucli urbà ZF-02   

U08 Can Ferrer de 
la Cogullada -  Nucli urbà ZF-01   
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B. ELEMENTS VULNERABLES PER RISC D’INUNDACIONS 

Taula 3.17 Elements vulnerables per risc d'inundacions 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA TELÈFON ÚS SECTOR 
UTM 

X Y 

U01 La Joncosa 
del Montmell -  Nucli urbà ZPI-01   

U03 Les Pinedes 
Altes 

Les 
Pinedes 

Altes 
 Nucli de 

Població 

ZPI-02 

  ZPI-03 

PC-01 

U05 La Moixeta La Moixeta  Nucli de 
Població 

PC-01   

 

C. ELEMENTS VULNERABLES PER RISC DE NEVADES 

Taula 3.18 Elements vulnerables per risc de nevades. 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA TELÈFON ÚS 
UTM 

X Y 

GH01 Esplanes de Cal 
Garriga 

-  Cases aïllades   

GH02 Masies de 
Sansuies -  Cases aïllades   

GH03 L'Alzinar de 
Torrossolla -  Cases aïllades   

GH04 La Marquina -  Cases aïllades   

GH05 Claravalls -  Cases aïllades   

GH06 Mas Campanera -  Cases aïllades   

GH07 La Vall de Sant 
Marc -  Cases aïllades   

GH08 
Cal Joan de la 

Torre -  Cases aïllades   

GH09 Cal Sumoi -  Cases aïllades   

LL01 Àrea forestal 
recreativa -  Àrea forestal 

recreativa   

M01 Puigsdoll -  Masia (Turisme 
Rural)   

M02 Cal Garrigó -  Masia (Cellers 
Triada SL)   

M03 Cal Coral -  Masia   

M04 Cal Tiquet -  Masia   
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VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA TELÈFON ÚS 
UTM 

X Y 

M05 Cal Bel -  Masia   

M06 Cal Merlès -  
Masia (Turisme 

Rural)   

M07 Mas del Coll 
d'Olivera -  Masia   

M08 Torrossolla -  Masia   

M09 Cal Saumell -  Masia   

M10 Cal Magí Pono -  Masia   

M11 Cal Puntarrí -  Masia   

M12 La Moja -  Masia   

M13 Cal Ros -  Masia   

M54 El Molinet -  Masia   

PA01 Ermita de Sant 
Marc -  Patrimoni   

U01 La Joncosa del 
Montmell 

-  Nucli urbà   

U02 el Mirador del 
Penedès -  Nucli urbà   

U03 Les Pinedes Altes -  Nucli urbà   

U04 Mas Mateu -  Nucli urbà   

U05 La Moixeta -  Nucli urbà   

U06 
Urbanització 

Talaia 
Mediterrània 

-  Nucli urbà   

U07 Aiguaviva -  Nucli urbà   

U08 
Can Ferrer de la 

Cogullada -  Nucli urbà   
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D. ELEMENTS VULNERABLES PER RISC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES 
PERILLOSES 

Taula 3.19 Elements vulnerables per risc de nevades 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA TELÈFON ÚS SECTOR 
UTM 

X Y 

U02 el Mirador 
del Penedès 

-  Nucli urbà MMPP1   

U04 Mas Mateu -  Nucli urbà MMPP1   

GH01 Esplanes de 
Cal Garriga -  

Cases 
aïllades MMPP1   

E. ELEMENTS VULNERABLES PER RISC DE VENTADES 

 

Taula 3.20 Elements vulnerables per risc de ventades 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

CODI NOM ADREÇA 

TELÈFON 

/ALTRE 

MITJÀ D'AVÍS 

ÚS 

UTM 

X Y 

U01 
La Joncosa 

del 
Montmell 

La Joncosa 
del Montmell 

 Nucli de població   

U02 El Mirador 
del Penedès 

El Mirador 
del Penedès 

 Nucli de població   

U03 Les Pinedes 
Altes 

Les Pinedes 
Altes 

 Nucli de població   

U04 Mas Mateu Mas Mateu  Nucli de població   

U05 La Moixeta La Moixeta  Nucli de població   

U06 
Urb. La 
Talaia 

Mediterrània 

Urb. La 
Talaia 

Mediterrània 
 Nucli de població   

U07 Aiguaviva Aiguaviva  Nucli de població   

U08 
Can Ferrer 

de la 
Cogullada 

Can Ferrer 
de la 

Cogullada 
 Nucli de població   
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3.2.3. ELEMENTS VULNERABLES 
Taula 3.21. Elements vulnerables del municipi. 

  

Codi ÚS ADREÇA TELÈFON ÚS UTM X (ERTS 89 31N) UTM Y  (ERTS 89 31N) 

GH01 Esplanes de Cal Garriga -  Cases aïllades   

GH02 Masies de Sansuies -  Cases aïllades   

GH03 L'Alzinar de Torrossolla -  Cases aïllades   

GH04 La Marquina -  Cases aïllades   

GH05 Claravalls -  Cases aïllades   

GH06 Mas Campanera -  Cases aïllades   

GH07 La Vall de Sant Marc -  Cases aïllades   

GH08 Cal Joan de la Torre -  Cases aïllades   

GH09 Cal Sumoi -  Cases aïllades   

LL01 Àrea forestal recreativa -  
Àrea forestal 

recreativa   

M01 Puigsdoll -  
Masia (Turisme 

Rural)   

M02 Cal Garrigó -  
Masia (Cellers 

Triada SL)   

M03 Cal Coral -  Masia   

M04 Cal Tiquet -  Masia   

M05 Cal Bel -  Masia   

M06 Cal Merlès -  
Masia (Turisme 

Rural)   

M07 Mas del Coll d'Olivera -  Masia   
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M08 Torrossolla -  Masia   

M09 Cal Saumell -  Masia   

M10 Cal Magí Pono -  Masia   

M11 Cal Puntarrí -  Masia   

M12 La Moja -  Masia   

M13 Cal Ros -  Masia   

M54 El Molinet -  Masia   

PA01 Ermita de Sant Marc -  Patrimoni   

U01 La Joncosa del Montmell -  Nucli urbà   

U02 el Mirador del Penedès -  Nucli urbà   

U03 Les Pinedes Altes -  Nucli urbà   

U04 Mas Mateu -  Nucli urbà   

U05 La Moixeta -  Nucli urbà   

U06 Urbanització Talaia Mediterrània -  Nucli urbà   

U07 Aiguaviva -  Nucli urbà   

U08 Can Ferrer de la Cogullada -  Nucli urbà   
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4.1. PROCEDIMENT OPERATIU 

4.1.1. CRITERIS D’ACTIVACIÓ. NIVELLS 

 

 PRE-ALERTA: 

La pre-alerta es produeix, en general quan: 

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

• També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions (per exemple 
les derivades de control de preses que generen cabals propers a produir 
inundacions). 

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

 

 ALERTA: 

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

• S’informa de l’activació d’un Pla Especial de la Generalitat en fase d’alerta per 
afectació a la zona on es troba el municipi. 

• Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d’emergència 
important a la població a curt termini. 

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

• En emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no puguin 
produir danys a l’exterior però que puguin produir alarma en la població. 

 

 EMERGÈNCIA: 

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

• S’informa de l’activació en fase d’emergència d’un Pla Especial de la Generalitat en 
fase d’emergència per afectació a la zona on es troba el municipi. 

• Davant d’emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per 
al municipi o danys a la població. 

En el següent punt es mostren els criteris d’activació per risc i les tasques preventives i 
operatives associades a cadascun d’aquests nivells d’activació. 

Podem distingir entre:  

Emergència 1 quan hi ha una afectació a un territori d’extensió limitada o amb població o 
medi ambient moderadament vulnerable. 

Emergència 2 quan hi ha una afectació a un territori extens o a una zona especialment 
vulnerable, ja sigui per la població que l’ocupa o pel medi natural potencialment afectat. 
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4.1.2. TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES A CADASCUN DELS NIVELLS 

A. RISC BÀSIC / TERRITORIAL 

Taula 4.1. Tasques preventives i operatives per a risc bàsic 

RISC BÀSIC / TERRITORIAL 

PREALERTA 

 Seguiment de la situació: 

 Comunicats del CECAT 

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

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

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

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

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. 

 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. 
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B. RISC D’INCENDI FORESTAL 

Taula 4.2. Tasques preventives i operatives per a risc d'incendi forestal 

RISC D’INCENDI FORESTAL 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT 

 Perill d’incendi forestal: 
http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/ 

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

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

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

 Vigilància de les següents zones d’especial risc: 

 Serra del Montmell 

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. 

 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. 
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C. RISC D’INUNDACIONS 

Taula 4.3. Tasques preventives i operatives per a risc d'inundacions 

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 següents zones d’especial risc o punts d’aforament: 

 Carretera d’accés a les urbanitzacions La Moixeta i Pinedes Altes, al seu 
pas per la riera de Marmellar: pont per anar cap a la Moixeta, i pas per la 
llera, per anar cap a Pinedes Altes. 

 Les següents actuacions concretes en els següents punts conflictius: 

 Control de l’estat i proximitats de la carretera d’accés a les urbanitzacions 
La Moixeta i Pinedes Altes, al seu pas per la riera de Marmellar: pont per 
anar cap a la Moixeta, i pas per la llera, per anar cap a Pinedes Altes. 

 Avisar aquelles persones que realitzin activitats a la llera del riu. 

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 (fonts del punt anterior), seguir la vigilància i 
mantenir comunicació amb el CECAT. 

 Senyalitzar, tallar o controlar, si s’escau, les següents vies de la xarxa viària:  

 Carretera d’accés a les urbanitzacions La Moixeta i Pinedes Altes, al seu 
pas per la riera de Marmellar: pont per anar cap a la Moixeta, i pas per la 
llera, per anar cap a Pinedes Altes. 

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

 Suspendre activitats esportives i recreatives al mar o als rius i controlar 
l’accés als passeigs marítims, esculleres i dics. 

 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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D. RISC DE NEVADES 

Taula 4.4. Tasques preventives i operatives per a risc de nevades 

RISC DE NEVADES 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

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

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

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 
 Comprovar la disponibilitat de fundents a l’Ajuntament.  

 Si es preveiés la necessitat d’aprovisionar-se amb més fundents, 
consultar-ho amb Diputació de Tarragona.  

 Distribuir fundents als següent punts i rutes: veure cartografia annexa. 
 Habilitar zones d’aparcaments de vehicles a: Centre Cívic Montmell i 

Gasolinera Mas Mateu. 

 Revisar l’estat dels grups electrògens disponibles a l’Ajuntament 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 
1 

 

EMERGÈNCIA 
2 

 Activar el Pla d’actuació municipal per nevades i comunicar-ho al CECAT 
i connectar i tenir a mà la xarxa Rescat.  

 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. 

 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 carrers indicats a la 
cartografia, segons la seva prioritat. 
 Punts a netejar la neu: 

 Rutes de neteja 

 Rutes de neteja: 

 Prioritat 1 (màxima):  

• Veure cartografia annexa  
 Prioritat 2:  

• Veure cartografia annexa  
 Prioritat 3: 

• Veure cartografia annexa 

 Les rutes indicades a la cartografia són una proposta basada en els 
antecedents d’afectació per nevades de les vies. En cas de nevada 
aquestes es poden modificar en funció del nivell d’afectació de les 
mateixes.  

 Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a 
l’aire lliure. 

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 
 Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les 

voreres i terrats. 

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

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. 

 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 
 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al 

CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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E. RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT 

Taula 4.5. Tasques preventives i operatives per a risc químic en el transport 

RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 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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F. RISC DE VENTADES 

 

 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. 

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: 

 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. 
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4.1.3. AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D’AVÍS 

 

Taula 4.6. Avisos: Organització, sistemes i recorreguts d’avís 

Avisos: organització, sistemes i recorreguts d’avís 

Missatge Responsable Mitjans Destinataris 

Avís als elements 
vulnerables 

Grup d’ Avisos a la 
Població 

Telefonia, vehicles 
amb megafonia 

Població afectada i 
elements vulnerables 

Evacuació / 
Confinament 

Grup Local Logístic i 
d’Acollida 

Telefonia i vehicles 
amb megafonia 

Població afectada i 
elements vulnerables 

Petició d’espais Grup Local Logístic i 
d’Acollida Telefonia, presencial Població afectada i 

elements vulnerables 

Informatiu Ganivet informatiu 
Telefonia, bolletins i 
xarxes socials/ web 

Població afectada i 
elements vulnerables 

 

4.1.4. PROCEDIMENT DE RELACIÓ I INTEGRACIÓ AMB ELS PLANS D’ÀMBIT SUPERIOR 

El pla de protecció civil preveu la integració i coordinació amb altres plans d’àmbit superior 
que es poguessin activar de forma simultània amb el pla. Aquesta coordinació es reflecteix, 
bàsicament, en els següents aspectes: 

 

Taula 4.7 Procediment de relació i integració amb els plans d'àmbit superior 

Fase 
emergència 

Responsable Acció Mitjà 

Inici Alcalde o persona que 
delegui 

Comunicar activació del Pla al 
CECAT 

Telèfon, 

Correu electrònic 

Durant CRA o coordinador 
municipal 

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

Durant Alcalde o persona que 
delegui 

Intercanvi informació amb el 
CECAT 

Telèfon, 
Correu electrònic 

Durant Grups locals 
d’actuació 

Col·laboració amb cossos 
d’emergència Presencialment 

Fi 
Alcalde o persona que 

delegui 
Comunicar desactivació Pla al 

CECAT 
Telèfon, 

Correu electrònic 
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4.2. MESURES DE PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ 

A continuació es descriuen les mesures d’evacuació, allunyament i confinament que s’han 
d’adoptar per cada tipus de risc. A l’Annex 1. Consells d’autoprotecció, es poden trobar els 
consells i informació a aportar a la població en cas que es produeixi una emergència a 
causa d’algun d’aquests riscos. 

 

4.2.1. EXECUCIÓ DE L’EVACUACIÓ 

L’evacuació consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura. 

La responsabilitat de donar l’ordre d’evacuació recau en l’Alcalde. Quan un pla especial de 
la Generalitat o un Pla Territorial de la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat 
recau en última instància en la direcció del Pla. 

Evacuar és una mesura aplicable dins d’un municipi sempre i qual les condicions 
d’evacuació siguin adients i no es posi en perill a la població. Per tant, per a l’evacuació és 
fonamental i conèixer amb antelació quin risc pot afectar les diferents àrees del municipi i 
en quin moment.  

Per tant, per a l’execució de l’evacuació s’han de tenir en compte els següents paràmetres:  

• Zones possiblement afectades pels riscos previstos 
• Temps o moment en què es produiran els riscos 
• Recorreguts i estat dels itineraris 

Aleshores, si la combinació d’aquestes tres variables permet executar una evacuació de 
forma segura de la població, s’ha de procedir a realitzar aquesta evacuació per mitjà dels 
mecanismes de què disposi el municipi. En el cas del Montmell: 

• Megafonia. 
• Telefonia. 
• Personalment a través dels grups d’emergència (Grup d’Ordre i Avisos). 
• Difusió a través de mitjans de comunicació i xarxes socials. 

Els missatges seran clars i concisos, i s’especificarà sempre les pautes per a realitzar un 
missatge adequat:  

• Acció a realitzar. 
• Lloc o direcció cap a la qual s’ha d’evacuar. 
• Fer entendre que és urgent: realitzar evacuació amb celeritat però sense perdre la 

calma. 

En el cas que es requereixi evacuar, s’acollirà les persones desplaçades en els centres 
d’acollida que no estiguin afectats pel risc sofert.   
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4.2.2. ZONES D’ALLUNYAMENT 

L’allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma 
temporal. Per tal de poder procedir a aquest desplaçament, es determinen les següents 
zones crítiques:  

Zones Crítiques 

Risc territorial 

Tipus de risc Zona crítica 

Emergències per pandèmies Espais públics concorreguts, edificis i equipaments públics 
transcorreguts. 

Emergència per onades de calor Espais oberts, exposats a les temperatures extremes.  

Emergències per transport de 
matèries perilloses per conductes 

Radi d’afectació de la fuita, i espais oberts del municipi en funció 
a l’evolució de l’accident. 

Emergències per concentració de 
persones Espai on es desenvolupen els actes. 

Riscos especials 

Tipus de risc Zona crítica 

Risc per incendi forestal (INFOCAT) Zones forestals afectades i àrees a menys de 500 metres de les 
mateixes.  

Inundacions (INUNCAT) Zones potencialment inundables i/o amb risc de produir-se 
inundacions.  

Nevades (NEUCAT) Zones més aïllades de les vies de comunicació principals i en 
àrees en zona muntanyosa.  

Transport de mercaderies perilloses 
(TRANSCAT) 

Radi d’afectació de la fuita, i espais oberts del municipi en funció 
a l’evolució de l’accident. 

Risc per ventades (VENTCAT) 

Zones de risc ubicades a l’exterior, o que no estan aïllades 
respecte l’aire lliure. Tot el terme està afectat però especialment, 
les zones residencials aïllades, les ubicades en arbrats, els parcs 
amb activitats per a públic vulnerable i les properes a les línies 
elèctriques o de telecomunicacions, a més a més de les 
carreteres properes a boscos. 

  

Aquestes són les zones crítiques en cas que es produeixi una emergència i que s’hagi de 
desallotjar, si el procediment és d’evacuació, o que, en cas que la població es trobi fora 
d’aquestes zones, procurar que no es traspassin ni es produeixin fluxos entrants de 
persones a les zones a banda dels possibles grups especialitzats en emergències que hi 
hagin d’actuar.  
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4.2.3. PAUTES DE CONFINAMENT 

El confinament consisteix en refugiar-se, tancar totes les obertures i entrades de les 
edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-se al més lluny possible de l’origen del 
risc. 

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

Es considerarà com a zona adequada de confinament, aquells espais que compleixin amb 
les següents característiques:  

• Habitatges que tinguin una estructura sòlida i una alçada amb distància de seguretat 
per a poder confinar en plantes més altes, si fos necessari.  

• Preferiblement en zones comunicades.  

Aquelles persones que no es puguin confinar en edificis que compleixin amb aquestes 
característiques, seran desplaçats, sempre que es pugui garantir la seguretat, a un edifici 
que permeti el confinament.  

4.2.4. CONTROL D’ACCESSOS 

No hi hauran controls d’accessos.  

 

4.3. CENTRES D’ACOLLIDA 
 

Taula 4.8 Dades dels centres d'acollida. 

Codi Nom Adreça Capacitat Telèfon Equipaments Afectació 

CA01 Centre cívic C/ Orient s/n 200 977688429 Calefacció i 
lavabos 

Aquest 
centre 

d’acollida no 
està afectat 
per cap risc 
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5.1. CENTRE RECEPTOR D’ALARMES (CRA) 

 
Taula 5.1 Fitxa d'actuació del CRA 

CENTRE RECEPTOR D’ALARMES (CRA) 
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: - 

1) CECAT 

2) Coordinador municipal d’emergències 

3) Cap del Grup local d’avisos a la població. 

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

4) Cap del Grup local d’intervenció Notificació mitjançant 
trucada d’emergències. 

5) Cap del Grup local logístic i d’acollida 

6) Consell Assessor 

7) Gabinet d’Informació 

8) Representant municipal al Pla de la Generalitat 
que correspongui 

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. COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

 
Taula 5.2 Fitxa d'actuació del coordinador municipal de l'emergència 

COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 
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 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’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. 
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5.3. ALCALDE / RESPONSABLE MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

 

Taula 5.3 Fitxa de l'Alcalde/ Responsable municipal de l'emergència 

ALCALDE 
RESPONSABLE MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

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. 
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5.4. CAP DEL GRUP LOCAL D’AVISOS A LA POBLACIÓ 

 

Taula 5.4 Fitxa d'actuació del cap del grup local d'avisos a la població 

CAP DEL GRUP LOCAL D’AVISOS A LA POBLACIÓ 
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. 

Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL. 

Funcions d'avisos a la població: 

• Vetllar per que es realitzin les comunicacions a població (telefònicament, rutes 
d’avís,...) segons indicacions de l’ALCALDE. 

Funcions d'ordre: 

• 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. 

Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc. 
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5.5. CAP DEL GRUP LOCAL D’INTERVENCIÓ 

 

Taula 5.5 Fitxa d'actuació del cap del grup local d'intervenció 

CAP DEL GRUP LOCAL D’INTERVENCIÓ 
TIPUS 

D’EMERGÈNCIA Funcions 

Incendi forestal 

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. 
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5.6. CAP DEL GRUP LOCAL DE LOGÍSTICA I ACOLLIDA 

 

Taula 5.6 Fitxa del cap del grup local de logística i d'acollida 

CAP DEL GRUP LOCAL DE LOGÍSTICA I ACOLLIDA 
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: 

• 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. 

• Donar instruccions al grup d’acollida perquè prepari l’espai. 

• Donar instruccions al grup logístic perquè prepari avituallaments. 

• Assegurar que es designa una persona per portar el registre de persones 
acollides. 

• 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. 

Nevades 

Coordinar les tasques de neteja de la xarxa viaria 

Preveure el material necessari per minimitzar les conseqüències de l’emergència: 
fundents, maquinària, etc. 
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5.7. CAP DEL GABINET D’INFORMACIÓ 

 

Taula 5.7 Fitxa d'actuació del cap del gabinet d'informació 

CAP DEL GABINET D’INFORMACIÓ 
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: 
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emer
gencia/ 
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5.8. REPRESENTANT MUNICIPAL AL CECAT 

 

Taula 5.8 Fitxa del representant municipal al CECAT 

REPRESENTANT MUNICIPAL AL CECAT 
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. 
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6.1. DIRECTORI TELEFÒNIC 

6.1.1. ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 
Taula 6.1. Directori telefònic del Comitè d’emergències municipals. 

Càrrec/Funció a 
l’emergència Càrrec Nom i 

cognoms Telèfon Correu electrònic 

Centre Receptor 
d’Alarmes 

Ajuntament del 
Montmell  

977 68 84 
29  

Alcalde Alcalde    

Substitut Primer tinent 
d’alcalde 

   

Coordinador 
municipal de 
l’emergència 

Cap de la 
brigada    

Substitut 
Peó de la 
brigada    

Cap del grup 
local d’avisos a 

la població 

Peó de la 
brigada    

Substitut 1 Cap de la 
brigada    

Cap del grup 
local 

d’intervenció 
President ADF    

Substitut 1 Vice-president 
ADF    

Cap del grup 
local logístic i 

d’acollida 

Primer tinent 
d’alcalde    

Substitut 1 Auxiliar 
administrativa    

Cap del Gabinet 
d’informació 

Primer tinent 
d’alcalde    

Substitut Alcalde    

Representant 
municipal al 

CECAT 

Primer tinent 
d’alcalde    

Substitut Alcalde    
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Taula 6.2. Directori telefònic dels membres dels grups locals d’actuació 

Càrrec/Funció a 
l’emergència Càrrec Nom i cognoms Telèfon 

Grup local d’avisos a 
la població Cap de la brigada   

Grup local 
d’intervenció President ADF   

Grup local logístic i 
d’acollida Primer tinent d’alcalde   

 

6.1.2. CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D’EMERGÈNCIA 
Taula 6.3. Directori telefònic dels centres de coordinació i serveis d'emergència 

SERVEI LLOC TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC 

112 
Carrer dels Pagesos, 

núm. 2, Reus (43206) 
112 - 

CECAT 
Carrer dels Pagesos, 

núm. 2, Reus (43206) 

977 29 76 00/ 935 

51 72 85 
cecat@gencat.cat 

CRA 
Ajuntament del Montmell, 

Carrer Major 12, La Joncosa 
del Montmell 

977 68 84 29 ajuntament@montmell.cat 

CECOPAL 
Ajuntament del Montmell, 

Carrer Major 12, La Joncosa 
del Montmell 

977 68 84 29 ajuntament@montmell.cat 
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6.1.3. CENTRES D’ACOLLIDA 
Taula 6.4. Directori telefònic dels centres d’acollida de Montmell. 

Codi Nom Adreça Capacitat Telèfon Equipaments Afectació 

CA01 
Centre 
Cívic 

Carrer Orient, 
s/n 200  

Calefacció i 
lavabos 

Aquest centre 
d’acollida no 

està afectat per 
cap risc 

 

6.1.4. MITJANS DE COMUNICACIÓ 

A. MITJANS DE COMUNICACIÓ RADIOFÒNICS 

Taula 6.5. Directori telefònic dels mitjans de comunicació radiofònics. 

Emissora Freqüència Localització Responsable/dades de 
localització 

Catalunya Ràdio 102,8 Mhz. 
Avinguda Diagonal, 614, 08021 

Barcelona 
 

Ràdio Nacional 
d’Espanya 

(Província de 
Tarragona) 

88,3 Mhz 
Rambla Nova, 23, 43003 

Tarragona 
 

Ràdio l’Arboç 106,8 Mhz. 
Carrer Major, 37 3er pis, 43720 

L'Arboç 
 

Ràdio Vilafranca 
del Penedès 90,2 Mhz 

Plaça del Penedès, 4, 08720 

Vilafranca del Penedès 
 

B. MITJANS DE COMUNICACIÓ ESCRITS 

Taula 6.6. Directori telefònic dels mitjans de comunicació escrits. 

Emissora Freqüència Responsable/dades de localització 

Europa Press Barcelona  

Agència EFE Barcelona  

Agència ACN Girona  

El País Barcelona  

El Periódico de Catalunya Barcelona  

La Vanguàrdia Barcelona  

El Mundo (Catalunya) Barcelona  

Avui Barcelona  
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C. MITJANS DE COMUNICACIÓ TELEVISIUS 

Taula 6.7. Mitjans de comunicació televisius 

Emissora Freqüència Responsable/dades de localització 

Televisió i Radio El 
Vendrell 

Ctra. Santa Oliva, 17, 
Vendrell  

TV3 Carrer de TV3, s/n, Sant 
Joan Despí 

 

TVE Catalunya Carrer Mercè Viladret, s/n, 
Sant Cugat del Vallès  

Antena 3 Carrer Bullidor, s/n. Sant 
Just Desvern  

Tele 5 Carretera d’Irún, km 11,7, 
Sant Just Desvern  

La Sexta Esplugues de Llobregat  

 

6.1.5. MUNICIPIS VEÏNS 
Taula 6.8. Directori telefònic dels municipis veïns 

Nom del municipi Telèfon ajuntament Telèfon policia local Ubicació 

Aiguamúrcia 977 63 83 01 - Nord 

Pontons 938 98 70 56 - Nord 

Torrelles de Foix 938 97 10 01 - Nord-Est 

Sant Martí Sarroca 938 99 11 11 669 843 477 Nord-Est 

Castellví de la Marca 938 91 80 77 - Est 

Sant Jaume dels 
Domenys 977 67 71 13 - Sud 

La Bisbal del Penedès 977 68 84 38 - Sud 

Rodonyà 977 62 85 28 - Sud-Oest 

Vila-Rodona 977 63 80 06 - Oest 
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6.2. CATÀLEG DE MITJANS I RECURSOS 

6.2.1. SERVEIS SANITARIS 
Taula 6.9. Directori telefònic dels serveis sanitaris 

Tipus de servei Nom Localització Contacte 

Consultori Consultori Local del 
Montmell  

C/ Orient s/n. 43718 La 
Juncosa del Montmell 977 68 92 10 

Farmàcia 
Farmàcia de la 

Joncosa 
Carrer Major, 25 43718 La 

Juncosa del Montmell  

Hospital Hospital del Vendrell Ctra. Barcelona, s/n, 43700 
El Vendrell 977 23 18 14 

Hospital Hospital Comarcal de 
l’Alt Penedès 

Carrer de l'Espirall, s/n, 
08720 Vilafranca del 

Penedès 
938 18 04 40 

Centre d’Atenció 
Primària C.A.P l’Arboç Plaça de Catalunya, 15, 

43720 L'Arboç 977 67 15 88 

Centre d’Atenció 
Primària C.A.P El Vendrell Carrer Transversal, 43700 El 

Vendrell 977 66 77 03 

Creu Roja Creu Roja del 
Vendrell 

Avinguda Jaume Carner S/N, 
43700 El Vendrell 

977 66 11 41/  
667 450 026 

Servei 
d’emergències 

mèdiques 

Servei d’emergències 
mèdiques 

Carrer de Pablo Iglesias, 
101-115, 08908 L'Hospitalet 

de Llobregat, Barcelona 
061 

6.2.2. SERVEIS BÀSICS 

A. RESPONSABLES DE CARRETERES 

Taula 6.10. Contacte dels responsables de carreteres 

Administració Adreça Província Telèfon 

Diputació de Tarragona Passeig de Sant Antoni, 
100 Tarragona  

Servei Territorial de Trànsit de 
Tarragona Av. Roma, 7-9 Baixos Tarragona  

Ministeri de Foment Pl. dels Carros, 2 Tarragona  

ACESA-ABERTIS Av. del Parc Logístic, 12-20 Barcelona  

B. XARXA ELÈCTRICA 

Taula 6.11. Contacte companyia de la xarxa elèctrica. 

Administració Adreça Telèfon 

FECSA-ENDESA Central d’avisos C. Ample, 54, Reus  
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C. XARXA D’AIGUA POTABLE 

Taula 6.12. Contacte de la companyia de la xarxa d’aigua potable. 

Companyia Telèfons i adreces 

Ajuntament del Montmell 
Carrer Major, 12 

977 68 84 29 

 

6.2.3. ASSOCIACIONS I GRUPS VOLUNTARIS LOCALS 
Taula 6.13. Contacte de les Associacions i grups de voluntaris. 

Nom Contacte Localització 

ADF el Montmell   

Associació excursionista 
Campi qui pugui   

Associació de Pinedes Altes   

Associació de la Moixeta   

Associació de Can Ferrer   

6.2.4. MATERIAL I VEHICLES 
Taula 6.14. Localització i contacte de material i vehicles. 

Tipus Descripció Unitats Propietari Localització Contacte 

Furgoneta Pick Up 1 ADF   

Furgoneta Pick Up 1 Ajuntament   

Furgoneta Furgoneta 1 Ajuntament   

Camió Camió petit 1 Ajuntament   

6.2.5. QUEVIURES 
Taula 6.15 Localització i contacte dels punts d'abastament de queviures. 

Tipus de servei Nom Localització Contacte 

Bar La Granja Carrer Major, 22. 43718 La Juncosa 
del Montmell.  

Bar El Cafè Carrer de l’Om, s/n. La Juncosa del 
Montmell.  

Agrobotiga Cal Joan de la Torre 
Cal Joan de la Torre, TV-2443 

Km.15,5. 43718 La Juncosa del 
Montmell. 

 

Restaurant El Celler d’Aiguaviva Carrer Sant Pere,2. 43714 Aiguaviva.  

Bar Club Atalaia Carrer de Cal Senallo. 43718 La 
Juncosa.  

Bar-Restaurant Bar Elevé Urb. La Moixeta  

Bar-restaurant Bar-restaurant de 
Pinedes Altes Urb. Les Pinedes Altes  
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6.2.6. TRANSPORT DE PERSONES 
 

Taula 6.16 Contacte i característiques dels serveis de transport de persones. 

Mètode de 
transport 

Empresa Característiques Contacte 

Autobús Autocars Poch Transport Públic al Vendrell  

Autobús 
Montbus / 
Hispano 

Igualadina 

Transport públic línia Valls-
Barcelona  

6.2.7. ESCOMBRARIES 

 

Taula 6.17 Contacte del servei d'escombraries. 

Companyia Telèfons i adreces 

Empresa comarcal de serveis 
mediambientals del Baix Penedès 

ECOBP, SL  
Pl. del Centre, 3 43700 El Vendrell 

6.2.8. TELEFONIA/ INTERNET 

 

Taula 6.18 Contacte del servei de telefonia i internet. 

Companyia Telèfons i adreces 

Telefónica de España, SAU Av. Prat de la Riba, 32 43001 Tarragona  

Xarxes de Telecomunicacions 
Alternatives, S.L. C/ Pedraforca, 8 Pol. Ind. La Teuleria 08792 La Granada   
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6.2.9. XARXA D’HIDRANTS, DIPÒSITS, BASSES I POUS 

A. HIDRANTS 

Taula 6.19 Xarxa d'hidrants del municipi. 

Codi 
Coordenades 

X Y 

H01 370584 4574988 

H02 370700 4574788 

H03 370616 4574850 

H04 370427 4574797 

B. BASSES  

Taula 6.20. Basses a tot el terme municipal 

Codi 
Coordenades 

X Y 

BA01 367761 4576093 

BA02 367881 4576197 

BA03 370629 4576304 

BA04 371394 4579206 

BA05 372015 4578716 

BA06 372367 4578217 

BA07 373799 4578505 

BA08 374667 4578884 

BA09 374857 4578815 

BA10 374067 4578182 

BA11 375243 4579046 

BA12 378674 4580437 

BA13 380122 4579870 

BA14 378714 4579656 

BA15 377143 4577909 

BA16 376118 4575041 

BA17 372729 4573689 

BA18 373688 4574055 

BA19 370348 457108 

BA20 368950 4573685 

BA21 370573 4574563 
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DOCUMENT 7:  
CARTOGRAFIA ESPECÍFICA 

 

1. SITUACIÓ 

1.1  La Joncosa del Montmell 

1.2 El Mirador del Penedès 

1.3 Les Pinedes Altes 

1.4 Mas Mateu 

1.5 Aiguaviva 

1.6 La Moixeta 

1.7 La Talaia 

1.8 Can Ferrer 

2.1 INFOCAT 

2.2 INUNCAT 

2.3 NEUCAT 

 2.3.1 NEUCAT Les Pinedes Altes 

 2.3.2 NEUCAT La Moixeta 

 2.3.3 NEUCAT La Talaia 

2.4 TRANSCAT 

2.5 VENTCAT 
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DOCUMENT 8: ANNEXOS 
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ANNEX I. MODELS DE DECLARACIÓ D’ACTIVACIÓ I ALTRES COMUNICATS I 
DISPOSICIONS 
 

1. MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA 
D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER ................................ 

 

NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA DE 
PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER .......................... 

(enviar-ho al CECAT per correu electrònic a cecat@gencat.cat) 

 

..................................., alcalde/ssa de ..................................., pels poders que tinc, 

 

DECLARO: 

LA SITUACIÓ DE PRE-ALERTA del Pla de protecció civil  municipal, a causa de/d’ 
........................................ 

 

 

Les mesures previstes són: 

•  
•  
 

 

................................... 

Alcalde/ssa 

 

de..................................,       de/d’ de 201 
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2.MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL PLA DE 
PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER ............................................. EN ALERTA/EMERGÈNCIA 
 

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN ALERTA 

(enviar-ho al CECAT per correu electrònic a cecat@gencat.cat) 

 

..................................., alcalde/ssa de ..................................., pels poders que tinc, 

 

DECLARO: 

ACTIVAT el Pla de protecció civil  municipal, a causa de/d’ ........................................ 

CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències. 

 

Les mesures previstes són: 

•  
•  
 

................................... 

Alcalde/ssa 

 

de...................................,       de/d’ de 201 
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NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER 
............................... EN EMERGÈNCIA/ EMERGÈNCIA 1/EMERGÈNCIA 2 

(enviar-ho al CECAT per correu electrònic a cecat@gencat.cat) 

 

..................................., alcalde/ssa de ...................................,  pels poders que tinc, 

 

DECLARO: 

ACTIVAT el Pla de protecció civil  municipal, a causa de/d’ ........................................ 

CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències. 

 

Les mesures previstes són: 

•  
•  
 

 

................................... 

Alcalde/ssa 

 

de...................................,       de/d’ de 201 
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NOTIFICACIÓ DE DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER 
............................... 

(enviar-ho al CECAT per correu electrònic a cecat@gencat.cat) 

 

..................................., alcalde de ..................................., pels poders que tinc, ja que ha 
desaparegut tot el risc, 

 

DECLARO: 

DISSOLT el Comitè d'Emergències. 

DESACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d’ ........................................, i 
la tornada a la normalitat. 

 

 

 

 

................................... 

Alcalde/ssa 

 

de ...................................,       de/d’ de 201 
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3.MODEL DE BAN AMB UNA ORDRE D’EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT 

 

BAN – ORDRE D’EVACUACIÓ 
 

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

• Aneu amb els vostres vehicles a.......................................... (especifiqueu el trajecte o la ruta a seguir, si 
cal).............................. 

• Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a......(especifiqueu l’adreça).......................... 
• Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en preneu; diners...). Si aneu 

carregats, l’evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com cal. 

 

BAN – ORDRE DE CONFINAMENT 
 

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

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

 

COMUNICAT D’EVACUACIÓ 

 

ATENCIÓ, ATENCIÓ: L’Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona. Seguiu les següents instruccions: 

• Aneu, amb els vostres vehicles, a ......................................................................... 
• Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a .................................... , on us recollirem. 
• Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes. 

 

A ............................................., podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem informats 

. 

 

COMUNICAT DE CONFINAMENT 
 

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

 

• Tanqueu-vos a casa vostra, si sou al carrer a l’edifici més pròxim 
• Tanqueu les portes i les finestres  
• Pareu el sistemes de ventilació i climatització 
• Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació 
• No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres 
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ANNEX II. CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ PEL RISC 

 

INCENDIS FORESTALS 

 

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ 

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

Evita que hi entrin espurnes. 
 Tingues a mà una llanterna perquè l'electricitat es pot tallar. 
 Facilita l'entrada dels equips de socors a la teva propietat. 
 En tot moment estigues atent a les indicacions dels responsables municipals, els bombers i la policia. 
 

En cas d'evacuació: 

 

 Tanca tota la casa. 
 Desconnecta la llum i el gas. 
 Perquè l'evacuació sigui ràpida i ordenada, agafa l'imprescindible (la documentació, diners i medicaments). 
 
Si l’incendi és a la teva porta:  
 
 Entra a casa amb tota la teva família i els animals domèstics i no l'abandonis fins que el foc no hagi passat. 
 Tanca totes les portes, tant les interiors com les exteriors, i les entrades de respiració i ventilació, per aturar 

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

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

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

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

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

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

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

 

CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ 

Inundacions i forts aiguats 

La pluja d’intensitat forta caiguda en un temps breu pot provocar desbordaments o inundacions de rius, torrents, 
etc. La tardor és l’època de l’any en la qual aquest risc és més elevat a Catalunya. 
 

Recomanacions bàsiques:  
 

Escolta la ràdio (RNE, Catalunya Ràdio, ràdio local) per informar-te de la possibilitat de pluges intenses o 
riuades, de l’estat de les carreteres i, si s’escau, de les mesures de precaució i dels consells d’actuació que es 
donin a la població. Protegeix-te després que s’hagi anunciat que augmenta el nivell de les aigües. 
 
Què has de fer si ets dins de casa o d’un edifici: 
 

 Obturar les escletxes de les portes, de les finestres i dels respiradors si l’edifici pot quedar afectat. 
 Conduir els animals domèstics a llocs alts i protegits. 
 Col·locar els documents importants, els objectes valuosos, els aliments i l’aigua potable als pisos alts. 
 Posar els productes perillosos en llocs protegits. 
 Desconnectar l’interruptor general de l’electricitat. 
 Posar-te a les zones altes, no baixar als soterranis. 
 

Què has de fer si ets a l’aire lliure: 
 

 Allunyar-te dels ponts, les rieres, els torrents o les zones inundables. 
 No estacionar el cotxe als ponts, ni al costat de rius o zones inundables; tampoc s’hi ha d’acampar, per 

evitar l’arribada per sorpresa d’una crescuda d’aigua o d’una riuada, que et podria arrossegar. 
 Circular preferentment per rutes principals i autopistes i moderar la velocitat. 
 No creuar mai amb un vehicle guals que salvin barrancs o altres trams de carretera si estan inundats ja 

que la força de l’aigua podria arrossegar-te. 
 Si tens problemes de visibilitat a causa de la pluja, aparca al voral i senyalitza la teva situació. 
 Allunya’t de la base dels turons per evitar que t’atrapi l’aigua que baixa pels vessants i que sovint arrossega 

fang, restes d’arbres i pedres. Vés a les parts més altes de la zona on et trobis per evitar les riuades. 
 

Tempestes elèctriques 

Les tempestes són borrasques locals intenses, provocades per cúmuls nuvolosos. Els vendavals i llamps que 
ocasionen poden provocar danys i, sobretot, la pedra pot afectar l’agricultura. 
 

Recomanacions bàsiques: 
 

 Refugia’t dins de casa o d’un edifici. 
 Tanca les portes i les finestres. 
 Escolta els butlletins meteorològics de la ràdio. 
 No deixis res a fora de la casa quan s’anunciï una tempesta: entra tots els objectes que el vent es pugui 

emportar ja que podrien convertir-se en projectils perillosos. 
 Desconnecta l’interruptor general de l’electricitat. 
 No telefonis, deixa les línies lliures per als equips de socors. 
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NEVADES 

 

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC DE NEVADES 

1) ABANS QUE ARRIBI L'HIVERN: 
 

• A l'habitatge cal tenir preparat el material següent: 
- Un transistor i piles de recanvi (renoveu-les periòdicament), per poder escoltar les previsions 

meteorològiques. 
- Llanternes, fanals de càmping, espelmes,… 
- Emmagatzemar aliments amb calories, combustibles i productes de neteja.  
- Una farmaciola de primers auxilis i medicaments que prenguin de forma habitual o esporàdica 

els membres de la família. 
- Roba i calçat adient per a les baixades de temperatura i les nevades. 

• Cal revisar: 
 A l’habitatge 

- Tots els punts de l'habitatge on hi hagi entrades d'aire de l'exterior: finestres, portes,…. Cal 
protegir-les amb una cinta adhesiva que aïlli. 

- L'estat dels teulats i de les baixades d'aigua. 
- Les branques dels arbres, cal podar-les si són massa llargues per evitar que es trenquin (poden 

perjudicar les línies elèctriques del costat). 
- Procureu-vos combustible per a la calefacció. 

 En el vehicle:  
- Disposar de cadenes (en bon estat), llanterna, manta de viatge. 
- Comprovar l'estat de les bateries, el dipòsit de benzina, les llums, els frens, els pneumàtics, la 

calefacció, el parabrises,…amb la finalitat de mantenir el vehicle per a les condicions de l'hivern. 
 

2) EN SITUACIÓ DE RISC IMMINENT  O DURANT LA NEVADA 

 

• Informeu-vos de les previsions meteorològiques:  
- Mitjans de comunicació. 
- Servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT). 
- Instituto Nacional de Meteorologia (INM). 

• Si sou a casa o en un edifici cal que:  
- Escolteu la ràdio: Catalunya ràdio, Radio Nacional d'Espanya, emissores locals. Esteu atents a 

la informació meteorològica i a les consignes de les autoritats. 
- Feu un ús correcte de la calefacció. 
- Desconnecteu els aparells elèctrics no necessaris. 
- Consumiu els queviures de manera racional. 
- Eviteu tenir estufes de llenya, carbó o gas i brasers a llocs tancats on no es renovi l'aire, hi ha 

perill d'enverinament.  
- Vigileu les canonades d'aigua, cal mantenir un rajolí constant a les aixetes per evitar que es 

congelin. En les calefaccions cal emprar anticongelant, si s’escau. 
- No telefoneu, cal deixar les línies lliures per als equips de socors. 
- No deixeu sortir al carrer a les persones d'edat avançada ni als/les nens/es. 

• Si heu de sortir al carrer o sou fora: 
- Abrigueu-vos bé si heu de passar molt temps fora: Cal dur peces de roba lleugeres, una sobre 

l'altra. Evitar dur roba ajustada. Cal permetre que l'aire circuli i actuï com a aïllant. Les 
manyoples proporcionen més calor que els guants. 

- Protegiu-vos sobretot la cara i el cap. Eviteu que l'aire fred us entri directament als pulmons. 
- Eviteu fer exercicis físics excessius, ja que el fred fa una pressió extra sobre el cor i es corre el 

perill de patir un atac cardíac o de fer mal a l'organisme. 
- Si no és imprescindible, eviteu sortir al carrer si fa vent i neva ja que disminueix la visibilitat. 

•  Si heu d'agafar el cotxe:  
- Cal equipar-lo. 
- Cal planificar la sortida, conèixer la previsió meteorològica de la zona per on  s'ha de circular, 

les rutes i ells llocs on  refugiar-se en cas de tempesta (pobles, refugis, hotels de carretera,..). 
- Si heu d'emprendre un viatge cal dur dins el cotxe com a mínim: ràdio, pala, corda, roba d'abric, 

aliments rics en calories (xocolata, fruits secs,..). 
- Cal conèixer abans de començar el viatge les rutes per on circular 
- Eviteu les rutes difícils, com les carreteres i els ports de muntanya. 
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CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC DE NEVADES 

- Circuleu per les vies principals i autopistes. 
- Si la ruta és perillosa torneu endarrera o cerqueu refugi. 
- Procureu no viatjar sol. 
- Cal que poseu les cadenes a les rodes motrius del cotxe en cas de neu o de glaç. En aquest 

cas escolliu un lloc que no interrompi la circulació dels altres vehicles. 
- No avanceu als altres vehicles si les condicions no són favorables. 
- Porteu el cinturó posat, els nens i les nenes han d'estar ben asseguts/des a les seves  cadires.  
- Desconfieu dels indrets amb ombres, dels ponts, dels viaductes i de les interseccions ja que 

pot haver-hi gel.  
- Sempre que sigui possible eviteu agafar el cotxe, sobretot si és de nit. 

 

• Si el temporal us agafa dins del cotxe: 
- Intenteu cercar refugi. 
- Sinó trobeu refugi quedeu-vos dins el cotxe, els pneumàtics actuen com a aïllant del fred.  
- Deixeu la calefacció posada i la finestra una mica oberta. 
- No us adormiu amb el motor en marxa. 
- Manteniu net de neu el tub d'escapament. 
- No empreu les marques deixades per altres vehicles, és millor avançar per neu verge. 
- Si hi ha gel no trepitgeu el fre. 
- Inicieu la marxa lentament, si el vehicle patina, desaccelereu.  
- Si  baixeu un pendent, manteniu una distància superior a la normal. 

 

 

 

CONSELLS GENERALS 

 

CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ PER ALS ACTUANTS 

 

 Observa els consells precedents: consells generals d’autoprotecció per a la població. 
 Informa’t de la zona segura, on has d’actuar. No entris a cap zona de la qual no coneguis el risc. 
 Informa’t periòdicament de la situació. 
 Estigues atent a la previsió meteorològica. 
 La roba i el calçat han de donar-te protecció. Vesteix i calça adequadament. 

NO T’ARRISQUIS INÚTILMENT! 

 
   



   
DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DEL MONTMELL 

97 

ANNEX IV. INFORMACIÓ PER A PANDÈMEIES 

DOCUMENT 2:  

 

Descripció d’emergències per pandèmies:  

 

Les emergències per pandèmies, tot i que depèn del grau d’evolució en el qual es trobi la 
dispersió de l’agent causant de la mateixa, plantegen greus problemes: elevada demanda de 
mitjans sanitaris, mortalitat i alarma social. Paral·lelament, poden arribar a limitar el 
funcionament dels serveis públics i les activitats econòmiques i empresarials, desencadenant 
un problema propi de l’àmbit de la protecció civil.  

 

Avaluació Pandèmia: 

 

Tots els municipis han de prendre mesures per fer front a aquest tipus d’emergències.  

DOCUMENT 3:  

 

3.1 Sector de risc: Tot el municipi 

 

3.2 Elements vulnerables: cal considerar com a tals: 

 

Hospitals i centres sanitaris 

Residències d’avis 

Centres educatius i biblioteques 

Transport públic 

Activitats d’espectacles i recreatives 

Centres comercials 

Oficines d’atenció al públic 

Altres centres de pública concurrència 
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DOCUMENT 4; APARTAT 4.1.2: ACTUACIONS EN CAS DE PANDÈMIA  

 

» ACTUACIONS PER  A MANTENIR LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS BÀSICS 
 

 

El municipi, com a ens responsable de la prestació de tota una sèrie de serveis al ciutadà, 
entre els quals hi ha el servei de protecció civil, ha de preparar-se per poder garantir la 
continuïtat en la prestació d’aquests serveis. Com a serveis imprescindibles per al 
funcionament del municipi, es consideren els següents: 

 

• Serveis de salut, seguretat i emergències: agrupa els serveis necessaris per a 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...). Des 
del punt de vista municipal, es concreten els tipus i subtipus següents: 

- Serveis sociosanitaris: 

 Centres sociosanitaris de la xarxa pública i privada 

 Serveis sociosanitaris de l’administració local (teleassistència, ...) 

 

- Serveis de seguretat ciutadana: 

 Policies Locals 

 Seguretat privada d’edificis públics 

- Serveis de Protecció Civil i logístics: 

 Personal de serveis de Protecció Civil 

 

• Subministraments bàsics i sanejament: agrupa la producció, transport i distribució 
d’aigua, gas, electricitat, recursos energètics (combustibles), d’aliments de primera 
necessitat i medicaments. Inclou també la recollida i tractament de residus urbans i d’aigües 
residuals. Es concreten els tipus i subtipus següents: 

- Subministrament de recursos vitals: 

 Aigua potable 

 Aliments primera necessitat 

 Medicaments (especialment els considerats vitals en els tractaments) 

- Subministrament de recursos energètics: 

 Combustibles per a transport col·lectiu i vehicles motor (producció, distribució i 
subministrament, benzineres), prioritzant els operatius d’emergència. 

- Recollida i tractament de residus sòlids urbans 

- Tractament d’aigües residuals 
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• Altres serveis imprescindibles pel funcionament del municipi: engloba la resta de 
serveis necessaris per al desenvolupament de les activitats. Es concreten els tipus i 
subtipus següents:  

- Comerç 

- Administració pública i serveis d’atenció al ciutadà: 

 Oficines d’atenció al ciutadà. 

 Altres serveis de l’administració pública. 

- Ensenyament: 

 Llars d’Infants del sistema públic i privat. 

 Escoles d’educació primària. 

Preventivament, es preveuen tota una sèrie d’actuacions que garanteixin el mínim de 
personal necessari per la prestació dels serveis anteriors, ja sigui de forma directa o 
indirecta.  

 

• El sistema previst per al reforç de personal consisteix en preveure una xarxa de serveis 
mínims per tal de garantir un funcionament mínim necessari, inclús amb el personal reduït. 
(Serveis mínims). 

 

• Es garanteix la vacunació d’aquell personal que faci funcions en l’àmbit de:  
- Serveis sociosanitaris: 

 Centres sociosanitaris de la xarxa pública. 

 Serveis sociosanitaris de l’administració local (teleassistència, ...). 

 

A més, en una situació de pandèmia, l'Ajuntament s'encarrega del seguiment de la capacitat 
de prestació dels diferents serveis. Per fer aquest seguiment de manera homogènia, 
s’estableixen els llindars següents:  

 Nivell 1: en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles permet 
prestar el servei en condicions de normalitat. De forma simplificada, s’assumeix que el 
nivell 1 es correspon amb el valors superiors al 75% de la plantilla disponible. 

 Nivell 2 o de serveis mínims: en aquells casos en què el percentatge de treballadors 
disponibles no permet un servei o activitat en condicions de normalitat però sí que 
permet mantenir una activitat de serveis mínims que cobreix especialment les franges 
de major demanda de servei. De forma simplificada, s’assumeix que el nivell 2 es 
correspon amb valors entre el 50 i el 75% de la plantilla disponible.  

 Nivell 3 o d’incapacitat en el servei: en aquells casos en què el percentatge de 
treballadors disponibles no permet ni tal sols condicions de serveis mínims i per tant 
es considera no operatiu. De forma simplificada, s’assumeix que el nivell 3 es 
correspon amb valors inferiors al 50% de la plantilla disponible. 
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La definició dels nivells tindrà en compte bàsicament el percentatge de la plantilla habitual 
disponible. Caldrà tenir en compte també: 

 El nombre mínim de personal laboral estrictament necessari per al desenvolupament 
en condicions de normalitat de l’activitat, per tant, la capacitat d’acumulació de tasques. 

 El personal disponible de reforç (borses de treball, suplències, ...) i la possibilitat de 
concentrar els períodes de descans habituals quan aquests siguin superiors als de cap 
de setmana (per exemple, activitats on es treballa alternativament 4 dies i es 
descansen 3 o similars) 

 Les activitats que es poden realitzar mitjançant teletreball o que poden minimitzar la 
presència dels treballadors a les oficines a unes hores o dies concrets. 

 Les operacions i manteniments menors que es poden suprimir per a reforçar els 
manteniments principals i les operacions bàsiques de l’activitat. 

 La cadència, inferior a l’habitual que permeti igualment mantenir un bon servei en 
condicions de “quasi normalitat“ (per exemple, recollida d’escombraries cada dos dies 
en comptes de diàriament). 

Caldrà que per a aquesta valoració es tingui també en compte el potencial increment en la 
demanda dels serveis o activitats com a resultat de la pandèmia, especialment en tot allò 
relacionat amb l’àrea assistencial i d’atenció al ciutadà. 
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» CHECKLIST  
 

A continuació s’adjunta un checklist per tal de facilitar el seguiment del grau de prestació dels 
serveis bàsics municipals. 

 

El coordinador municipal de l’emergència avisarà al CECAT, quan com a conseqüència 
de la pandèmia, es produeixi algun canvi en el nivell d’operativitat tant en nivell 
ascendent com descendent. 

 

SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL 
MUNICIPI 

Nivell 
1 

Nivell 
2 

Nivell 
3 

Salut, Seguretat i Emergències 

Centres i Serveis sociosanitaris    

Policia Local    

Bombers    

Protecció Civil Municipal    

    

Subministraments Bàsics i Sanejament 

Aigua potable    

Neteja i manteniment    

Enllumenat públic    

    

Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del Municipi 

Transport col·lectiu    

Administració Pública (diferents dels cossos de seguretat i 
protecció civil) 

   

Llars d'Infants (xarxa pública, si escau)    

Serveis Funeraris    
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Per als serveis que no són responsabilitat del municipi (per exemple, el subministrament 
elèctric, d'aliments, etc), aquest haurà d'avisar el CECAT indicant la qualitat o el nivell de 
servei prestat i no tant la plantilla disponible atès que no depenen directament del municipi. 

 

SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL 
MUNICIPI 

Nivell 
Òptim 

Nivell 
Serveis 
Mínim 

Nivell 
Crític 

Subministraments Bàsics i Sanejament    

Aliments    

Combustible (també per al transport col·lectiu, gas natural, 
butà, propà, gasoil calefacció,...) 

   

Electricitat    

Medicaments    

    

Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del Municipi    

Comerç    

Finances (xarxa de caixes i bancs)    

Llars d'Infants (xarxa privada)    

Comunicacions (telefonia, ràdio i televisió, correu,...)    
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» ACTUACIONS A FER ALS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS 
 

De forma resumida, es destaquen les actuacions següents: 

• Aplicar els procediments d’actuació en cas que es determini que existeix un cas entre el 
personal propi i/o entre la població del municipi. El procediment d’actuació consistirà en les 
recomanacions del Servei Català Salut per al tipus C ( estructura metàl·lica o de formigó 
armat)oncret de pandèmia.  

• Utilitzar mitjans telemàtics per continuar treballant des de casa (per al personal per al qual 
no és imprescindible la presència física al seu lloc de treball).  

• Comprovar que les dependències de l’Ajuntament tenen un bon sistema de ventilació que 
contribueixi a una de les mesures d’autoprotecció habituals (ventilació dels edificis).  

• Formar als treballadors sobre les mesures d’higiene personal i en l'ús d'equipaments 
compartits (vehicles, ordinadors, telèfons, ...) 

• Repartir, si s’escau en funció de les característiques de la situació, guants d'un sol ús entre 
el personal 

• Preveure una neteja d'aquell maquinari de treball compartit (impressores, 
fotocopiadores,...) abans de la seva utilització per nou personal. Es llençaran els papers i 
guants en contenidors amb tapa que han de ser buidats i desinfectats diàriament. 

• Respectar la distància mínima d’un metre durant l’atenció al públic, per evitar el contagi del 
virus.  

• Addicionalment, per a feines fora del centre de treball on no és possible la neteja de mans 
amb aigua i sabó, poden utilitzar-se productes amb solució alcohòlica. 

• Consultar les recomanacions adients per a contrarestar l’efecte de la pandèmia, a les 
pàgines web habilitades per les autoritats sanitàries. 

• Consultar les recomanacions orientades a les empreses per a la planificació de les mesures 
d’emergència en cas de pandèmia, a la pàgina web del Departament de Treball de la 
Generalitat. 
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» ACTUACIONS ESPECÍFIQUES AL CENTRE RECEPTOR D’ALARMES I A ALTRES 
CENTRES D’ATENCIÓ TELEFÒNICA 
 

Aquest tipus de centres de treball impliquen diferents torns de treball, de manera que el 
personal comparteix els mateixos equips de treball: telèfons, auricular, ordinadors... Per 
aquest motiu, s’estableixen recomanacions preventives addicionals, entre les que destaquen 
les següents: 

• Repartiment, si s’escau, de guants d'un sol ús per a la neteja de l'equipament de la Sala. 

• Reforçar el sistema de ventilació, assegurar l’ús personal i intransferible d’equips 
(emissores, telèfons, mans lliures, teclats,....) o assegurar la seva neteja abans de cada 
canvi de torn per evitar que quedin possibles partícules d'usuaris portadors. Les neteges 
poden ser amb papers humits amb solucions alcohòliques. Es llençaran els papers i guants 
en contenidors amb tapa que han de ser buidats i desinfectats diàriament. 

• Una estona abans del canvi de guàrdia es podrien fer les següents actuacions a la Sala: 

- Si és possible, desviar el telèfon a alguna sala adjacent que serveixi de sala intermèdia 
entre l’entrada i la sortida a la sala principal.  

- Realitzar la neteja de la sala i ventilar-la (obrir finestres, activar ventiladors al màxim, 
etc.) (Les persones que finalitzen la guàrdia ja no tornen a entrar a la sala, es deixa tot 
apuntat al registre d'incidències o en algun mitjà similar i es marxa; desviant altre cop 
el telèfon a la sala abans de sortir) 

- Els relleus entren directament a la sala annexa a la sala principal. 

- Tant el personal sortint com el personal entrant passa a rentar-se les mans amb aigua 
i sabó a la sortida i entrada a la sala. També cada cop que s'entri o se surti de la sala 
per períodes de descans curts o per necessitats higièniques, es procedirà al rentat de 
mans amb aigua i sabó. 

- Mentre duri la possibilitat de contagi, dinar o sopar a zones no comunes. Caldrà rentar 
els recipients i utensilis utilitzats en el moment que es facin servir i deixar la porta oberta 
perquè es ventili. 
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