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1. DOCUMENT 1. GENERALITATS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

1.1. INTRODUCCIÓ, NORMATIVA I DISPOSICIONS LEGALS 

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

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

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

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

el sistema autonòmic de protecció civil. 

Degut a què el municipi de Llardecans és una població afectada pels riscs especials de ventades 

(obligat), incendis (obligat), nevades (recomanat), inundacions (recomanat), sismes (recomanat) 

i transport de mercaderies perilloses (recomanat) i d’acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de 

Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del 

qual aquest document n’és la base. 

El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), s’ha realitzat en base al 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. En aquesta normativa s’estableix també l’abast temporal del DUPROCIM, el 

qual és de 4 anys. 

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 autonòmic: 

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

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

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

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

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



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Llardecans Novembre 2020 

8 

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

d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).

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

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

• Acord GOV/132/2014, de 30 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial

d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i

ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT).

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

d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT).

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

d’emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT).

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

aeronàutiques a Catalunya (AEROCAT).

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

d’emergències per contaminació de les aigües marines de Catalunya (CAMCAT).

• ACORD GOV/115/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per

risc de vent a Catalunya (VENTCAT).

1.2. DADES GENERALS DEL MUNICIPI 

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI 

ALTRES DADES DEL MUNICIPI 

SUPERFÍCIE TOTAL 66,05 km2 

POBLACIÓ 451 hab. 

DENSITAT 6,8 hab./km2 

POBLACIÓ NUCLI 458 hab. 

POBLACIÓ DISSEMINAT 0 hab. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament. 

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI 

NOM MUNICIPI LLARDECANS 

COMARCA SEGRIÀ 

PROVÍNCIA LLEIDA 
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1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

Descripció del municipi i dels aspectes geogràfics: 

El municipi de Llardecans s'estén pel sector sud-oriental de la comarca del Segrià, al límit amb 

la Ribera d’Ebre i amb les Garrigues. Limita amb els termes de Torrebesses (NE), Sarroca de 

Lleida (NE), Aitona (N), Seròs (O), Maials (SO), Flix (S) i la Granadella (E). 

El terme forma part morfològicament de les plataformes garriguenques, i el poble marca l’interfluvi 

entre les valls dels barrancs afluents al Segre, al sector NO de l’extens terme, i les valls afluents 

a l’Ebre, al sector de migdia encarat a la Ribera d’Ebre. 

DADES DE SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

COORDENADES 
MÀXIMES DEL 

MUNICIPI 

COORDENADES 
MÍNIMES DEL MUNICIPI 

COORDENADES NUCLI 
URBÀ 

X 299.871 288.703 295.029 

Y 4.591.298 4.576.937 4.583.056 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades ICGC. 

DADES DE DISTRUBUCIÓ DE LA SUPERFÍCIE 

SUPERFÍCIE TOTAL 6.605 ha 

SUPERFÍCIE URBANA 60,11 ha 

SUPERFÍCIE FORESTAL 2.119,54 ha 

SUPERFÍCIE AGRÍCOLA 4.425,35 ha 

Font:  Elaboració pròpia a partir de dades del CREAF. 

MUNICIPIS VEÏNS 

MUNICIPI SITUACIÓ TELÈFON 

AJUNTAMENT 

TELÈFON POLICIA 

LOCAL 

Aitona Nord-oest 973 794 010 - 

Sarroca de Lleida Nord-est 973 126 001 - 

Torrebesses Nord-est 973 126 059 - 

La Granadella Est 973 133 017 - 

Flix Sud 977 410 153 

(guàrdia municipal: 977 

411 158 

686 947 709) 

Maials Sud-oest 973 130 004 - 

Seròs Oest 973 780 009 - 

Font: Municat 
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1.2.3. DADES DE POBLACIÓ 

DADES DE POBLACIÓ 

HABITANTS CENSATS ANY 2015 491 habitants 

HABITANTS CENSATS ANY 2016 476 habitants 

HABITANTS CENSATS ANY 2017 470 habitants 

HABITANTS CENSATS ANY 2018 460 habitants 

HABITANTS CENSATS ANY 2019 451 habitants 

INCREMENT DE POBLACIÓ (absolut) - 40 habitants

INCREMENT DE POBLACIÓ (%) - 8,15 %

POBLACIÓ TURÍSTICA MITJANA 100 persones aproximadament 

Font: Idescat (2019) i elaboració pròpia. 

1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 

CARRETERES I AUTOPISTES 

CARRETERA /   AUTOPISTA TITULARITAT 
PUNTS 

QUILOMÈTRICS 
(FRONTERERS) 

PONTS I 
TÚNELS 

ASFALTAT 

C-12

(Carretera d’Amposta  

a Balaguer) 

La C-12 passa pel sud del 

nucli de Llardecans, 

discorrent des d’Amposta fins 

la carretera C-13, passant per 

Tortosa, Flix, Lleida, Balaguer 

i Àger. 

Generalitat de 

Catalunya 

pk 106,7 – pk 113,95 

(oest-est) 
- Si 

C-242

(Carretera de Torrebesses   a 

Les Borges del Camp) 

La C-242 passa de forma 

paral·lela amb el límit 

municipal amb Torrebesses, i 

discorre des de la C-230a a 

Torrebesses fins a les Borges 

del Camp. 

Generalitat de 

Catalunya 

pk 0  – pk 3.6  

(nord-sud) 

Si 

pk 0 – pk1 

Passa per 
sobre de la 
carretera C-

12 

Si 
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CARRETERES I AUTOPISTES 

CARRETERA /   AUTOPISTA TITULARITAT 
PUNTS 

QUILOMÈTRICS 
(FRONTERERS) 

PONTS I 
TÚNELS 

ASFALTAT 

C-230a

(Carretera de Lleida a 

Llardecans) 

La C-230a a passa pel centre 

del nucli de Llardecans, 

discorrent des del final de la 

zona urbana de Lleida 

(Cappont) fins la C-12 al terme 

de Llardecans. 

Diputació de 

Lleida 

pk 27,7 – pk 34,2 

(nord-sud) 
- Si 

Font: Catàleg de carreteres de Catalunya, ICGC i dades facilitades per Ajuntament. 

CAMINS 

NOM CAMÍ ORIGEN DESTÍ ASFALTAT 
SECTOR 

DE RISC 

CAMINS PRIMARIS1 

Pista d’Aitona a Llardecans 

(part del camí correspon a 

camí tipus primari; veure 

plànol Risc Incendis 

Forestals) 

Límit municipal 

per la banda nord 

(límit amb el 

municipi d’Aitona) 

Nucli urbà    

(C/ de Lleida) 

Si, a excepció 

d’un tram 
Sector I 

Pista d’Aitona a Maials 

(part del camí correspon a 
camí tipus primari; veure 

plànol Risc Incendis 
Forestals) 

Pista d’Aitona a 

Llardecans 

- 

(segueix per la 
banda centre-oest 
del municipi, cap al 
terme de Maials) 

Si Sector I 

Camí de Flix 

(part del camí correspon a 
camí tipus primari; veure 

plànol Risc Incendis 
Forestals) 

C-12

(alçada C/ de Flix 

del nucli urbà) 

Camí de la Costa 
del Maciano (cap 
al límit municipal 
per la banda sud) 

No 
Sector II 

1 Segons el Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (Pla INFOCAT):

Camins primaris: camins que tenen una amplada mínima de 5 m i que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural 

pesada (BRP). 

Camins secundaris: camins i pistes forestals entre 3 i 5 m d'amplada amb sobre-amples disposats cada 100-150 m que permeten 

el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP). 

Camins terciaris: camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de camions tipus BRP i que tampoc no disposen de sobre-
amples cada 100–150 m.
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CAMINS 

NOM CAMÍ ORIGEN DESTÍ ASFALTAT 
SECTOR 

DE RISC 

CAMINS SECUNDARIS1 

Pista d’Aitona a Llardecans 

(part del camí correspon a 

camí tipus secundari; veure 

plànol Risc Incendis 

Forestals) 

Límit municipal 

per la banda nord 

(límit amb el 

municipi d’Aitona) 

Nucli urbà    

(C/ de Lleida) 

Si, a excepció 

d’un tram 
Sector I 

Pista d’Aitona a Maials 

(part del camí correspon a 
camí tipus secundari; veure 

plànol Risc Incendis 
Forestals) 

Pista d’Aitona a 

Llardecans 

- 

(segueix per la 
banda centre-oest 
del municipi, cap al 
terme de Maials) 

Si Sector I 

Camí del Sol de la Costa 
Nucli urbà  

(C/ d’Adar) 

Camí secundari 
sense nom 

(banda nord del 
municipi) 

No Sector I 

Camí de la Mata 

(part del camí correspon a 

camí tipus secundari; veure 

plànol Risc Incendis 

Forestals) 

Camí de la Vall de 

Biques 

- 

(segueix per la 

banda centre-oest 

del municipi, cap al 

terme de Maials) 

No Sector I 

Camí de la Vall d’Urgell 
Pista d’Aitona a 

Llardecans 

- 

(segueix per la 

banda nord del 

municipi, cap al 

terme d’Aitona) 

No Sector I 

Camí dels Colls 
Pista d’Aitona a 

Llardecans 

- 

(segueix per la 

banda nord del 

municipi, cap al 

terme de Sarroca) 

No Sector I 

Camí de Boralous C-230a
Camí del Sol de la 

Costa 
No Sector I 

Camí de la Granadella C-12

- 

(segueix per la 

banda est del 

municipi, cap al 

terme de La 

Granadella) 

No Sector I 
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CAMINS 

NOM CAMÍ ORIGEN DESTÍ ASFALTAT 
SECTOR 

DE RISC 

Pista de la Granadella a 

Llardecans 
C-12

- 

(segueix per la 

banda est del 

municipi, cap al 

terme de La 

Granadella) 

Si Sector II 

Camí de les Planes II 

(al sud-est del nucli urbà) 
Camí de Bovera 

Pista de la 

Granadella a 

Llardecans 

No Sector II 

Camí de Bovera 

(part del camí correspon a 

camí tipus secundari; veure 

plànol Risc Incendis 

Forestals) 

Camí de Flix 

- 

(segueix per la 

banda est del 

municipi, cap al 

terme de La 

Granadella) 

No Sector II 

Camí de Flix 
(part del camí correspon a 

camí tipus secundari; veure 
plànol Risc Incendis 

Forestals) 

C-12

(alçada C/ de Flix 

del nucli urbà) 

Camí de la Costa 
del Maciano (cap 
al límit municipal 
per la banda sud) 

No Sector II 

Camí de la Costa del 
Maciano 

(part del camí correspon a 
camí tipus secundari; veure 

plànol Risc Incendis 
Forestals) 

Camí de Flix 

- 

(segueix per la 
banda sud del 

municipi, cap al 
terme de Flix) 

No Sector II 

Camí del Penjat Camí de Flix Camí de Flix No Sector II 

Camí de la Comantergue 

(part del camí correspon a 

camí tipus secundari; veure 

plànol Risc Incendis 

Forestals) 

Camí de Flix 

- 

(segueix per la 

banda est del 

municipi, cap al 

terme de La 

Granadella) 

No Sector II 

Camí dels Masos 

(part del camí correspon a 

camí tipus secundari; veure 

plànol Risc Incendis 

Forestals) 

Camí de Flix 

- 

(segueix per la 

banda est del 

municipi, cap al 

terme de La 

Granadella) 

No Sector II 
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CAMINS 

NOM CAMÍ ORIGEN DESTÍ ASFALTAT 
SECTOR 

DE RISC 

Camí de les Costes 

(part del camí correspon a 
camí tipus secundari; veure 

plànol Risc Incendis 
Forestals) 

Camí dels Masos 

- 

(segueix per la 

banda est del 

municipi, cap al 

terme de La 

Granadella) 

No Sector II 

Camí del Carnestoltes 

(part del camí correspon a 
camí tipus secundari; veure 

plànol Risc Incendis 
Forestals) 

Camí de les 

Costes 

- 

(segueix per la 

banda est del 

municipi, cap al 

terme de La 

Granadella) 

No Sector II 

Camí de Vall-lleures 

(part del camí correspon a 
camí tipus secundari; veure 

plànol Risc Incendis 
Forestals) 

Nucli urbà          

(Ctra. C-230a) 

Camí del Pla del 

Cirerer (Maials) 
No Sector II 

Camí dels Obacs 

(part del camí correspon a 
camí tipus secundari; veure 

plànol Risc Incendis 
Forestals) 

Camí de Vall-
lleures 

 

- 

(segueix per la 

banda oest del 

municipi, cap al 

terme de Maials) 

No Sector II 

Altres camins sense nom 

(veure plànol Risc Incendis 
Forestals) 

- - - - 

CAMINS TERCIARIS1 

Camí de la Vall de Biques 
Pista d’Aitona a 

Llardecans 

- 

(segueix per la 

banda centre-oest 

del municipi, cap al 

terme de Maials) 

No Sector I 

Camí de la Mata 

(part del camí correspon a 

camí tipus terciari; veure 

plànol Risc Incendis 

Forestals) 

Camí de la Vall de 

Biques 

- 

(segueix per la 

banda centre-oest 

del municipi, cap al 

terme de Maials) 

No Sector I 

Camí de les Comes C-230a C-12 No Sector I 

Camí de les Planes I 

(a l’est del nucli urbà) 

Camí de les 

Comes 
Camí de les 

Comes 
No Sector I 
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CAMINS 

NOM CAMÍ ORIGEN DESTÍ ASFALTAT 
SECTOR 

DE RISC 

Camí de Maials a 
Llardecans 

C-12

- 

(zona los Masos 
del Clàudio del 
Pilaro, cap a la 

banda nord) 

No 
Sector I / 
Sector II 

Camí de Bovera 

(part del camí correspon a 

camí tipus terciari; veure 

plànol Risc Incendis 

Forestals) 

Camí de Flix 

- 

(segueix per la 

banda est del 

municipi, cap al 

terme de La 

Granadella) 

No Sector II 

Camí de Flix 
(part del camí correspon a 
camí tipus terciari; veure 

plànol Risc Incendis 
Forestals) 

C-12

(alçada C/ de Flix 

del nucli urbà) 

Camí de la Costa 
del Maciano (cap 
al límit municipal 
per la banda sud) 

No Sector II 

Camí de la Costa del 
Maciano 

(part del camí correspon a 
camí tipus terciari; veure 

plànol Risc Incendis 
Forestals) 

Camí de Flix 

- 

(segueix per la 
banda sud del 

municipi, cap al 
terme de Flix) 

No Sector II 

Camí de la Comantergue 

(part del camí correspon a 

camí tipus terciari; veure 

plànol Risc Incendis 

Forestals) 

Camí de Flix 

- 

(segueix per la 

banda est del 

municipi, cap al 

terme de La 

Granadella) 

No Sector II 

Camí dels Masos 

(part del camí correspon a 

camí tipus terciari; veure 

plànol Risc Incendis 

Forestals) 

Camí de Flix 

- 

(segueix per la 

banda est del 

municipi, cap al 

terme de La 

Granadella) 

No Sector II 

Camí de les Costes 

(part del camí correspon a 
camí tipus terciari; veure 

plànol Risc Incendis 
Forestals) 

Camí dels Masos 

- 

(segueix per la 

banda est del 

municipi, cap al 

terme de La 

Granadella) 

No Sector II 
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CAMINS 

NOM CAMÍ ORIGEN DESTÍ ASFALTAT 
SECTOR 

DE RISC 

Camí del Carnestoltes 

(part del camí correspon a 
camí tipus terciari; veure 

plànol Risc Incendis 
Forestals) 

Camí de les 

Costes 

- 

(segueix per la 

banda est del 

municipi, cap al 

terme de La 

Granadella) 

No Sector II 

Camí de Vall-lleures 

(part del camí correspon a 
camí tipus terciari; veure 

plànol Risc Incendis 
Forestals) 

Nucli urbà     

(Ctra. C-230a) 

Camí del Pla del 

Cirerer (Maials) 
No Sector II 

Camí dels Obacs 

part del camí correspon a 
camí tipus terciari; veure 

plànol Risc Incendis 
Forestals) 

Camí de Vall-

lleures 

- 

(segueix per la 

banda oest del 

municipi, cap al 

terme de Maials) 

No Sector II 

Altres camins sense nom 

(veure plànol Risc Incendis 
Forestals) 

- - - - 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades ICGC i dades facilitades per Ajuntament. 

1.2.5. SERVEIS BÀSICS 

XARXA DE GAS 

LÍNIA DE GASIFICACIÓ COMPANYIA 
CARACTERÍSTIQUES DEL 

TRANSPORT 

- - - 

Nota: El municipi de Llardecans no disposa de línia de gasificació. 

XARXA ELÈCTRICA 

LÍNIA ELÈCTRICA / 
ESTACIONS DE 

TRANSFORMACIÓ 
TENSIÓ COMPANYIA 

AFECTA LA MASSA 
FORESTAL? 

Línia elèctrica LE01 380 KV Serosense Telecom Si 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

SERVEI DE 
TELECOMUNICACIÓ 

COMPANYIA AFECTA LA MASSA 
FORESTAL? 

Telefonia (fixa i mòbil) Informàtica i Wireless, S.L. No 
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XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

SERVEI DE 
TELECOMUNICACIÓ 

COMPANYIA AFECTA LA MASSA 
FORESTAL? 

Internet Informàtica i Wireless, S.L. No 

TORRE DE 
TELECOMUNI-

CACIONS 

COMPANYIA COORDENADES 

UTM 31/ETR S89 

CARACTERÍSTIQUES 

X Y Servei 

Ant01 Telefónica Moviles 
España, S.A. 

294.596 4.583.034 Estació base de  
telefonia mòbil 

Ant02 Telefónica Moviles 
España, S.A. 

295.055 4.583.373 Estació base de  
telefonia mòbil 

XARXA D’AIGUA POTABLE 

SERVEI D’AIGUA POTABLE COMPANYIA SUBMINISTRAMENT 

Servei de gestió municipal* Ajuntament de Llardecans* Llardecans 

Servei de gestió mancomunat Mancomunitat d’Aigües de les 

Garrigues 
Llardecans 

Els dipòsits d’aigua potable existents al municipi de Llardecans són: 

DIPÒSITS D’AIGUA POTABLE 

NOM CAPACITAT (m3) ZONA ABASTADA 

Dipòsit de reserva  de 

Llardecans 
4.000 m3 Llardecans 

A continuació es mostra un quadre resum de les captacions existents: 

CAPTACIONS EXISTENTS 

DESCRIPCIÓ DIPÒSIT ABASTAT XARXA ABASTADA 

Pantà d’Utxesa 
Dipòsit de reserva de 

Llardecans 
Llardecans 

1.2.6. CLIMATOLOGIA 

El clima del Segrià és Mediterrani Continental Sec, amb una distribució de la precipitació irregular 

i un total anual escàs. Destaca la carència de pluges importants durant el període estival, essent 

així, una estació àrida a la comarca. El màxim de precipitació es produeix a la primavera al nord 

de la comarca, en canvi, al centre i sud, aquest pic es troba a la tardor. El règim tèrmic és calorós 
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a l’estiu i fred a l’hivern, de manera que es genera una amplitud tèrmica alta, encara més acusada 

al nord. El període lliure de glaçades queda comprès entre els mesos de maig i octubre inclosos. 

PRECIPITACIONS 

VALORS MITJOS PRECIPITACIONS MENSUALS DARRERS ANYS (2014-2018) 

MES Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 

mm 20,1 28,2 36,4 50,1 33,8 23,8 18,5 6,7 25,7 40,4 67,1 12,6 

PRECIPITACIÓ MITJA ANUAL 364,7 mm 

MESOS MÉS PLUJOSOS Març, abril, maig octubre i novembre 

MESOS MÉS SECS Gener, juliol, agost i desembre 

Font: Dades de l’Estació Meteorològica Automàtica de Maials [W], de les Taules de Dades de la Xarxa d’Estacions 

Meteorològiques Automàtiques 2014-2018, del Servei Meteorològic de Catalunya. 

TEMPERATURA 

VALORS MITJOS TEMPERATURA MÀXIMA MITJANA MENSUAL DARRERS ANYS (2014-2018) 

MES Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 

Tª 10,8 12,2 16,2 20,0 23,8 29,0 32,1 31,1 27,1 22,1 14,7 9,2 

MESOS MÉS CÀLIDS Juny, juliol i agost 

MESOS MÉS FREDS Desembre, gener i febrer 

Font: Dades de l’Estació Meteorològica Automàtica de Maials [W], de les Taules de Dades de la Xarxa d’Estacions 

Meteorològiques Automàtiques 2014-2018, del Servei Meteorològic de Catalunya. 

VENTS DOMINANTS 

VALORS DIRECCIÓ DOMINANT DEL VENT DARRERS ANYS (2014-2018) 

ANY 2014 2015 2016 2017 2018 

Direcció W W W W W 

Font: Dades de l’Estació Meteorològica Automàtica de Maials [W], de les Taules de Dades de la Xarxa d’Estacions 

Meteorològiques Automàtiques 2014-2018, del Servei Meteorològic de Catalunya. 

DADES ESTACIÓ CLIMÁTICA MÉS PROPERA 

NOM LOCALITZACIÓ 
CARACTERÍSTIQUES 

UTM X UTM Y Altitud 

Maials [W] 

Maials 289.374 4.581.699 350 

Link web estació 

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

Font: Servei Meteorològic de Catalunya. 

http://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=WI
https://ca.wikipedia.org/wiki/Servei_Meteorol%C3%B2gic_de_Catalunya
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1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA 

DADES OROGRAFIA I HIDROLOGIA 

ALTITUD MÀXIMA 456 m (Punta de Cabús) 

ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ / 
INFRAESTRUCTURES 

451,3 m (Mas del Cabús) 

ALTITUD MÍNIMA 163 m 

ALTITUD MÍNIMA AMB POBLACIÓ / 
INFRAESTRUCTURES 

176,7 m (Mas de l’Hostal) 

ALTITUD DEL NUCLI URBÀ 397 m 

RIUS - 

RIERES2 Sènia de Cornador 

TORRENTS3 

Vall del Horts 

Vall dels Masets 

Vall de Miarnau 

Vall de les Cometes 

Vall de la Comantergue 

Vall dels Tolls 

Vall dels Blinguers 

Vall del Comellar 

Valleta de les Carbonelles 

Vall de les Comes 

Barranc del Diable 

CANALS - 

LLACS - 

EMBASSAMENTS - 

ALTRES PUNTS D’AIGUA 

Bassa Bona 

Font de la Bernarda 

Pou de la Carrancontí 

Pouet de Quico Bruno 

Pou del Regalat  

PASSOS SOTERRANIS No 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades ICGC. 

2 Riera: Curs d'aigua generalment intermitent, per manca d'aigua a l'estiu, de vessant d'extensió comarcal i de cabal inferior al d'un 

riu.  

3 Torrent: Curs d'aigua temporal, de règim irregular, característic dels pendissos pronunciats i dels vessants de muntanya, pels quals 

davalla quan hi ha precipitacions estacionals o ocasionals. 
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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 cuidar 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. 

L’organigrama municipal en emergències segueix el següent patró: 

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

figures següents: 

Centre Receptor d'Alarmes (CRA) 

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

Alcalde 

Coordinador d'emergències Gabinet d’informació 

Cap del Grup Local 

Logístic i d’Acollida 

Cap del Grup Local d’Ordre 

i Avisos a la població 

Grup Local  

Logístic i d’Acollida 

Grup Local d’Ordre  

i Avisos a la població 

Centre Receptor 

d’Alarmes (CRA) 

COMITÈ 

D'EMERGÈNCIES 
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Comitè d'Emergències: 

• Alcalde/essa

• Consell Assessor

• Gabinet d’informació municipal

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent: 

Alcalde/essa 

L’Alcalde/essa 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/essa 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/essa.

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

l’Alcalde/essa als seus respectius col·laboradors.

- Altres funcions específiques per a cada risc concret.

El Consell Assessor es compon de: 

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

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

- El / La Coordinador municipal de l’emergència

- El / La cap del Grup Local Sanitari

Nota: El municipi de Llardecans no disposa de Cap ni Grup Local Sanitari. 

- El/La Cap del Grup local d’intervenció

Nota: El municipi de Llardecans no disposa de Cap ni Grup Local Sanitari. 

- 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
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Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població 

Les funcions d’avisos són: 

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

als elements vulnerables.

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

Les funcions d’ordre són: 

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

elements vulnerables.

- Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc.

- Controlar els accessos a la zona de risc.

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

dels components dels grups d’emergència.

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

Grup local d’intervenció 

Les seves funcions són: 

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

l’emergència.

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

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

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

Nota: El municipi de Llardecans no disposa de Grup Local d’Intervenció 

Grup Local Sanitari 

Les seves funcions són: 

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

- Prestar assistència sanitària in situ.

- Conèixer l’estat i la ubicació dels afectats.

- Cobrir les necessitats farmacèutiques.

- Prestar atenció psicològica als afectats i familiars.

- Realitzar les tasques de salut pública.

Nota: El municipi de Llardecans no disposa de Grup Local sanitari. 
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Grup Local Logístic i d’Acollida 

- Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals.

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

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

- Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin.

- Rebre el voluntariat.

Coordinador municipal de l’emergència 

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

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

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

l’Alcalde/essa 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/essa.

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

d’emergència.

Representant municipal dels Plans d’àmbit superior 

És el responsable de traslladar-se al CECAT, en cas que aquest ho requereixi, per tal de donar 

informació a Protecció Civil, d’una forma directa i conjunta, de tot el que pugui ser necessari per 

a la resolució de l’emergència. 

Gabinet d’Informació Municipal 

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

de l’emergència. 

Les seves funcions són: 

- Aplegar informació sobre l’emergència.

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

en general i a les persones directament o indirectament afectades.
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ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

CÀRREC OPERATIU NOM / CÀRREC HABITUAL 
NÚMERO FITXA 

D’ACTUACIÓ 

Centre Receptor d’Alarmes 
(CRA) 

Ajuntament 1 

Alcaldessa 

(Responsable municipal de 
l’emergència) 

  Alcaldessa 
3 

Coordinador municipal de 
l’emergència 

 Tinent d’alcalde 
2 

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

 Vocal 
4 

Cap del Grup local logístic i 
d’acollida 

 Vocal 
5 

Cap del Grup Local Sanitari -- -- 

Cap del Grup Local d’Intervenció -- -- 

Cap del Gabinet d’informació 
 Tinent d’alcalde 

6 

Representant municipal dels 
plans d’àmbit superior 

 Tinent d’alcalde 
7 

1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ 

1.3.2.1 CENTRE DE RECEPCIÓ D’ALARMES (CRA) 

CENTRE DE RECEPCIÓ D’ALARMES 

Lloc Ajuntament de Llardecans 

Adreça 
Plaça dels Arbres, 1 

25186 Llardecans (Lleida) 

Telèfon/ Fax* 

Correu electrònic 

Xarxa 

RESCAT* 

Nom Responsable 

Núm. ISSI 

Altres comunicacions 

Protocols, fitxes d’actuació, etc. 

*Veure Annex 2.

mailto:ajuntament@llardecans.cat
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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/essa o persona en 

qui delegui. 

Funcions: 

• Notificar qualsevol alarma al 112 i al CECAT.

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

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

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

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

• Establir contacte amb el coordinador municipal de l'emergència o l'Alcalde/essa.

1.3.2.2 CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA LOCAL (CECOPAL) 

CENTRE DE COORDINACIÓ OPERATIVA LOCAL 

Lloc Ajuntament de Llardecans 

Adreça 
Plaça dels Arbres, 1 

25186 Llardecans (Lleida) 

Telèfon/ Fax* 

Correu electrònic 

Recursos 

Altres comunicacions 

mailto:ajuntament@llardecans.cat
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Les funcions del CECOPAL són: 

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

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

relacionats amb el Pla.

• Mantenir contacte directe i continu amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya.

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

civil municipal.

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

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

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

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

municipals necessaris.

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

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

necessaris per afrontar les situacions d'emergència.

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

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

1.4. PROGRAMA I PROCEDIMENT D’IMPLANTACIÓ, SIMULACRES,

MANTENIMENT, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ 

L’Alcalde/ssa del municipi, com a autoritat de protecció civil d’àmbit municipal, i per tant el/la 

director/a del Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l’emergència, és el/la 

responsable màxim de la implantació, manteniment, revisió i actualització del Pla de protecció 

civil municipal. 

1.4.1. PROGRAMA IMPLANTACIÓ DEL PLA 

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

DATA TIPUS RISC ADREÇAT A 

Anual Incendis 
Comitè 

d’Emergències 



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Llardecans Novembre 2020 

27 

DATA TIPUS RISC ADREÇAT A 

Reunió de coordinació municipal de prevenció 

(detall de problemes i actuacions preventives 

dins el municipi), per cada risc. 

Revisió de material que pot ser susceptible de 

ser utilitzat en cas d’emergència. 

Ventades 

Anual 

1r 

trimestre 
Campanya informativa (amb tríptics, 

publicacions,...)* 

Pregons 

Incendis 

Població 
3r 

trimestre 
Ventades 

*Veure Annex 3.

1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA 

MANTENIMENT DEL PLA 

Data d'homologació: 06/06/2017 

Data d'homologació de l’última revisió: Novembre 2020 

Data de l'última actualització: --- 

Data de la propera revisió: 
4 anys desprès de l’última 

data d’homologació 

1.4.3. PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

Dins dels objectius del programa d’implantació s’hi troba la programació, realització i avaluació 

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

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

del temps, a fi de validar el correcte funcionament del pla durant tot el seu període de vigència. 

Realitzar simulacres i informar-ne als òrgans de les administracions competents, és una obligació 

de la persona responsable de la Implantació del Pla. 

Els simulacres pretenen verificar i comprovar: 

• L’eficàcia de l’organització de resposta davant d’una emergència.

• La capacitat del personal adscrit a l’organització de resposta.

• L’entrenament de tot el personal del centre en la resposta davant d’una situació

d’emergència.

• La suficiència i idoneïtat dels mitjans i recursos assignats.

• L’adequació dels procediments d’actuació.

• La validació del correcte funcionament del procediment de comunicació de les

emergències.
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La realització de simulacres té per objecte l’activació total o parcial de les accions contingudes 

en el Document nº4: Procediments operatius per risc. 

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

A més, la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya convoca els 

corresponents simulacres dels plans especials segons el seu propi programa d’implantació i 

manteniment. Quan un d’aquests simulacres afecti el municipi, aquest pot substituir el següent 

simulacre bianual programat. 

A continuació es mostren uns exercicis a seguir anualment: 

DATA TIPUS ADREÇAT A 

Anual Comunicacions internes (trucades telefòniques, etc.) 
Organigrama municipal de 

l’emergència 

Població implicada 

1r Any Simulacre / cas pràctic despatx per risc d’incendis 

3r Any Simulacre / cas pràctic despatx per risc de ventades 

Cada vegada que es realitzi un exercici o simulacre s’ha d’emplenar la fitxa següent: 

PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

EXERCICI Nº: 

DATA: HORA: 

ESCENARI: 

ZONA INVOLUCRADA: 

CARACTERÍSTIQUES: 

VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D’EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT: 

AVALUACIÓ: 
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1.5 PLA DE RECUPERACIÓ 

1.4.4. BASES PER AL PLA DE RECUPERACIÓ PREVIST A L’ARTICLE 31 DE LA

LLEI 4/1997 

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

• Tècnics municipals

• Brigada d’obres

• Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil.

• Bombers

• Servei d’enllumenat, de clavegueram, etc. 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, etc.

• Carreteres.

• Indústries, comerços, etc. del municipi.

• Particulars.

• Serveis sanitaris.

• Altres que el municipi consideri oportú.

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

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

• Descripció de:

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

- Els tipus dels danys que s’han produït.

- Causes que han produït els danys.

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

recuperar la normalitat).

Mesures de recuperació: 

És responsabilitat de l’Ajuntament l’adopció immediata de les mesures següents: 
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• Notificació a les companyies de gas, d’electricitat, de telèfons, de llum, carreteres, mitjans

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

• Acollida de la població.

• Proveïment de recursos a la població.

• Desenrunament i neteja.

• Recerca de mitjans i recursos.

• Control d’aqüífers.

Proposta de reconstrucció o reparació dels danys: 

• Descripció de les obres, reparacions, etc., a realitzar per recuperar o reparar els danys (la

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

• Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat).

• Designació de responsables.

• Definició de terminis.

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, etc. 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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1.4.5. LA COMISSIÓ DE RECUPERACIÓ PREVISTA A L’ARTICLE 33 DE LA LLEI

4/1997 

Per a l'execució dels plans de recuperació, s'ha de crear una comissió de recuperació, integrada 

per representants de l'Administració de l'Estat, de l'Administració de la Generalitat i de la local, 

amb la missió de coordinar les mesures i els ajuts que el pla estableix per a les diverses 

administracions i, a aquests efectes, d'establir el procediment per a la sol·licitud d'ajuts i per a la 

materialització d'aquests. 

D’aquesta forma l’Ajuntament ha de preveure el següent: 

- 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

d’informació respecte els danys produïts en cas d’emergència.

- Mesures de recuperació

Definir totes les mesures, tant d’adopció immediata, com a mitjà i llarg termini, per tal de

realitzar el control de recuperació, obres, reparacions i altres mesures per tal de recuperar

la normalitat.

- Procediment de sol·licitud de mesures a les altres administracions

En el supòsit que la catàstrofe produïda hagi estat declarada d’actuació especial, o es

gaudeixi d’alguna subvenció per part d’algun òrgan públic, s’ha de realitzar aquest protocol

d’ajudes al municipi.

1.4.6. LÍNIES D’AJUT EN ATENCIÓ A NECESSITATS DERIVADES DE SITUACIONS

D’EMERGÈNCIA O DE NATURALESA CATASTRÒFICA 

Periòdicament, en funció de les diverses situacions d’emergència o catàstrofes que s’hagin pogut 

generar en un territori, les administracions competents estableixen línies d’ajut per fer front a les 

necessitats derivades d’aquestes situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica.  

Les normatives que regulen la publicació d’aquestes línies d’ajut són: 

A nivell estatal: 

• Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en

atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de

naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión, modificado por

el Real Decreto 477/2007, de 13 de abril (B.O.E. núm. 67, de 19 de marzo de 2005).

• Real Decreto 477/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 307/2005,

de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas
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necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se 

establece el procedimiento para su concesión (B.O.E. núm. 90, de 14 de abril de 2007). 

• Corrección de errores del Real Decreto 477/2007, de 13 de abril, por el que se modifica

el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en

atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de

naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión (B.O.E. núm.

94, de 19 de abril de 2007).

• Orden INT/277/2008, de 31 de enero por la que se desarrolla el Real Decreto 307/2005,

de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas

necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se

establece el procedimiento para su concesión (B.O.E. núm. 37, de 12 de febrero de 2008).

• Els diversos Real Decreto-ley que l’estat dicta, en base al principi constitucional de

solidaritat, mitjançant els quals es regulen ajudes específiques i es dona resposta a

necessitats inajornables, com son les de fer front a situacions d’emergència o de

naturalesa catastròfica.

És el caràcter extraordinari i d’urgent necessitat de les situacions d’emergència o de

naturalesa catastròfica, el que acredita al Govern a dictar aquestes disposicions

legislatives provisionals, fent ús de l’autorització continguda a l’article 86 de la Constitució.

A nivell autonòmic: 

• Ordre GRI/376/2002, de 4 de novembre, per la qual s'estableixen les bases generals per

a l'atorgament d'ajuts als ens locals de Catalunya en situacions excepcionals, d'urgència

o derivades de catàstrofe.

• Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, publicada anualment, en la que

s’assigna una sèrie d’ajuts per a les despeses generades derivades de situacions

d’emergència.
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DOCUMENT 2. ANÀLISI DEL RISC 
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2. DOCUMENT 2. ANÀLISI DEL RISC

2.1. RISCOS CONSIDERATS 

Els riscos especials són aquells riscos o emergències, la naturalesa dels quals requereix d’uns 

mètodes tècnics i científics adequats per avaluar-los i tractar-los. 

Els Plans especials de Catalunya de cada risc determinen quins municipis es troben obligats i 

quins municipis estan recomanats a elaborar els corresponents Plans d’Actuació Municipal (PAM) 

per a cada risc.  

En el cas del municipi de Llardecans, aquest es troba a obligat a elaborar els PAMs dels riscos 

següents: 

• Incendis (INFOCAT)

• Ventades (VENTCAT)

Addicionalment, el municipi de Llardecans està recomanat a elaborar el PAM dels riscos 

següents: 

• Nevades (NEUCAT)

• Inundacions (INUNCAT)

• Sismes (SISMICAT)

• Transport de MMPP per carretera i ferrocarril (TRANSCAT).

En el present document, es consideren els riscos especials obligat per ventades 

(VENTCAT) i el risc d’incendis forestals (INFOCAT). 

2.2. AVALUACIÓ DELS RISCOS 

Un cop identificats els riscos que poden tenir una afectació al municipi, es procedeix a la seva 

avaluació segons la informació realitzada i aportada pels diferents Plans Especials d’Emergència 

de Catalunya. 

Per aquells Plans Especials d’Emergència de Catalunya on no s’especifica el nivell de risc al 

municipi, el mètode d’avaluació que s’adopta és un mètode que incorpora alguns dels criteris de 

l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, podent-se consultar a la Guia per a la 

redacció del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) que facilita Protecció Civil 

Tan mateix, en l’actual Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) del municipi de 

Llardecans, es pretén identificar tots els elements vulnerables potencials associats a cadascun 

dels riscos identificats, independent del resultat obtingut en l’estimació del risc corresponent. 
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D’aquesta manera, es vol evitar la no inclusió de determinats elements vulnerables potencials, per 

aquells casos excepcionals en que el risc pogués prendre o presentar característiques o un abast 

fora del rang del que podria ser habitual o esperat en el territori. 

• RISCOS TERRITORIALS:

RISC TERRITORIAL 

DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ 

Emergències per malalties 

emergents: 
n/a n/a 

Emergències en el transport de 

viatgers per ferrocarril 

(FERROCAT) 

n/a n/a 

Emergències per episodis de 

contaminació a l'Ebre aigües avall 

de l'embassament de Flix 

n/a n/a 

Emergències per onades de calor n/a n/a 

Emergències per concentració de 

persones 
n/a n/a 

• RISCOS ESPECIALS:

RISCOS ESPECIALS 

RISCOS DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ 

Risc d’Incendi 

forestal (INFOCAT) 

Un incendi forestal és un foc que s’estén sense 

control sobre terreny forestal, afectant vegetació 

que no estava destinada a cremar. 

L’àrea d’afectació potencial en cas d’incendi 

forestal es correspon amb la totalitat el territori del 

municipi de Llardecans, especialment aquelles 

zones en les que s’hi troben masses forestals 

importants. 

Segons els històrics del municipi, una part del 

terme municipal va estar afectada per l’incendi 

forestal del juny del 2019 iniciat a la Ribera 

d’Ebre. Van quedar afectades 281,27 hectàrees.  

Segons el Pla 

INFOCAT (2014) el 

municipi presenta un 

nivell de PERILL 

MOLT ALT de patir un 

incendi forestal i una 

VULNERABILITAT 

BAIXA, pel que el 

municipi de 

Llardecans es troba 

obligat a elaborar un 

Pla d’Actuació 

Municipal per risc 

d’incendis forestals. 
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RISCOS ESPECIALS 

RISCOS DESCRIPCIÓ AVALUACIÓ 

Risc de ventades 

(VENTCAT): 

El vent és un important factor de risc meteorològic 

a Catalunya, ja que sovint es produeixen episodis 

de forts vents que produeixen danys. Cal tenir en 

compte l’efecte dòmino que pot tenir una ventada, 

com per exemple una caiguda de la línia elèctrica 

que podria generar un incendi o bé una incidència 

en el subministrament de serveis bàsics. 

El municipi de Llardecans supera en 12 dies a 

l’any les ratxes màximes de 20 m/s i presenta una 

població de 451 habitants (2019). 

No es té constància que recentment s’hagin donat 

episodis de fortes ventades que hagin tingut 

conseqüències materials de caigudes d’arbres. 

Segons el Pla 

VENTCAT (2017), 

atenent que el nombre 

de dies que superen el 

llindar de la ratxa 

màxima de 20 m/s són 

més de 10 dies a l’any 

i el municipi no supera 

els 20.000 habitants; 

Llardecans es troba 

obligat a elaborar un 

Pla d’Actuació 

Municipal per risc de 

ventades. 

2.2.1. DADES ESPECÍFIQUES DELS RISCOS CONSIDERATS 

Esdeveniments de riscos especials esdevinguts al municipi: 

SECTOR AFECTAT CAUSA ANY 
SUPERFÍCIE 
CREMADA 

INCENDIS FORESTALS 

Terme municipal de 

Llardecans 

Combustió d’un 

femer de gallinassa 
2019 

281,27 hectàrees del 

municipi 

VENTADES 

- - - - 

Tallafocs 

Són franges naturals (cultius, rius, etc.) o artificials (carreteres, autopistes, vies fèrries, etc.) de 

200 metres d'amplada. 

TALLAFOCS 

NÚM. 

IDENTIFICACIÓ 
ORIGEN DESTÍ 

SECTOR 

DE RISC 

TF01 

Est del terme municipal, 

resseguint la línia elèctrica del 

terme municipal resseguint la 

línia elèctrica LE01 380kV 

De est a oest del municipi Sector I II 
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Punts de vigilància 

PUNTS DE VIGILÀNCIA PER INCENDIS FORESTALS 

NÚM. IDENTIFICACIÓ DEPENDÈNCIA SECTOR DE RISC 

- - - 

Nota: El municipi de Llardecans no disposa de punts de vigilància per incendis forestals. 

ZONES D’APARCAMENT ESPECIAL 

LOCALITZACIÓ  

(UBICACIÓ) 
CARACTERÍSTIQUES 

P01 – Poliesportiu municipal Terreny que es podria habilitar per aparcament 

Nota: Tenir en compte aquells aparcaments que estan situats en zones inundables. 

• RISCOS ESPECÍFICS

ESCENARIS 
POSSIBLES 

CONSEQÜÈNCIES 
PROBABLES 

ZONES DE RISC 

- - - - 

Nota: El municipi de Llardecans no presenta riscos específics. 
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DOCUMENT 3. VULNERABILITAT 
MUNICIPAL 
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3. DOCUMENT 3. VULNERABILITAT MUNICIPAL

3.1. ÀREES O SECTORS D’AFECTACIÓ 

3.1.1. Risc territorial 

3.1.1.1. EMERGÈNCIES PER MALALTIES EMERGENTS 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

n/a n/a n/a 

3.1.1.2. EMERGÈNCIES PER ONADES DE CALOR 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

n/a n/a n/a 

3.1.1.3. EMERGÈNCIES PER CONCENTRACIÓ DE PERSONES 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

n/a n/a n/a 

3.1.2. Risc especial 

3.1.2.1. RISC D’INCENDIS 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

Sector I 

Nord del municipi. 

Correspon a l’àrea que engloba 

des del nucli urbà fins al nord del 

municipi. 

Població (indirectament) 

Es tracta de l’àrea amb més superfície 

forestal. Especialment en les bandes nord i 

nord-oest on es poden trobar bosquines i 

matollars i boscos aciculifolis. A més a més, 

s’observen també boscos aciculifolis 

dispersos en la banda nord-est. 

Sector II 

Sud del municipi. 

Correspon a l’àrea que engloba 

des del nucli urbà fins al sud del 

municipi. 

Població (indirectament) 

En aquesta part es troba també una important 

superfície forestal, concentrada sobretot en la 

part més baixa del terme municipal. Aquesta 

es caracteritza per bosquines i matollars i 

boscos aciculifolis. 
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VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

Sector III 

Centre del municipi. 

Correspon a l’àrea que engloba 

el nucli urbà. 

Població (indirectament) 

3.1.2.2. RISC DE VENTADES 

VULNERABILITAT MUNICIPAL 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

No existeixen sectors 

específics, tot el 

municipi es veuria 

afectat 

Tot el municipi 

Elements més vulnerables: 

o Edificis

o Activitats a l’aire lliure

(mercats, esdeveniments 

esportius). 

o Poliesportius amb

coberts que poden volar. 

o Elements publicitaris

o Centres públics al costat

d’elements de risc. 

o Activitats docents

o Nucli de població

o Habitatges i edificacions

aïllades. 

o Edificacions vulnerables

per mal estat. 

o Serveis bàsics: aigua, llum, etc.

o Parcs i jardins

o Infraestructures: carreteres  i xarxa de

carrers del municipi) (especialment els 

vehicles de gran tonatge). 
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3.2. ELEMENTS VULNERABLES 

3.2.1. EMERGÈNCIES PER INCENDIS FORESTALS I VENTADES. ELEMENTS

VULNERABLES SEGONS RISC. 

VULNERABILITAT MUNICIPAL PER VENTADES (VENTCAT) 

CODI NOM 

TELÈFON / 
ALTRE 
MITJÀ 
D'AVÍS 

(veure nota 
al peu) 

ÚS 

DADES DE LOCALITZACIÓ AFECTACIÓ ELEMENTS VUNLERABLES 

Adreça 

Coordenades    
UTM 31/ ETRS89 INFOCAT Sector VENTCAT Sector 

X Y 

URB1 
Nucli 

Llardecans 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Nucli 

Nucli 
urbà 

295.029 4.583.056 SÍ 
Sector 

III 
SÍ 

Tot el 
municipi 

EQ2 
Escola Arc 
d'Adà (ZER 

L'Oliver) 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Equipament 

C/ Raval, 
s/n 

294.822 4.583.073 SÍ 
Sector 

III 
SÍ 

Tot el 
municipi 

EQ3 
Consultori 
Mèdic de 

Llardecans 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Equipament 

C/ Raval, 
s/n 

294.873 4.583.115 SÍ 
Sector 

III 
SÍ 

Tot el 
municipi 

EQ4 

Llar de 
jubilats (Llar 
de la gent 
gran Verge 
del Loreto) 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Equipament 

Pl. dels 
Arbres, 1 

295.159 4.583.156 SÍ 
Sector 

III 
SÍ 

Tot el 
municipi 

EQ5 

Piscines 
Municipals 

de 
Llardecans 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Equipament 

C/ Raval 
s/n 

294.757 4.583.030 SÍ 
Sector 

III 
SÍ 

Tot el 
municipi 

EQ6 

Pavelló 
Poliesportiu 
Municipal de 
Llardecans 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Equipament 

C/ Raval, 
s/n 

294.707 4.582.996 SÍ 
Sector 

III 
SÍ 

Tot el 
municipi 

AL7 

Església 
Parroquial  
de la Mare 
de Déu de 

l’Assumpció 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Altres 

C/ Vila 
Closa, 2 

295.136 4.583.322 SÍ 
Sector 

III 
SÍ 

Tot el 
municipi 

AL8 
Capella de la   
Mare de Déu 

de Loreto 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Altres 

C/ Verge 
de 

Loreto, 
14 

295.018 4.583.251 SÍ 
Sector 

III 
SÍ 

Tot el 
municipi 

AL9 Solar 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Altres 
C/ Verge 

de 
Loreto, 9 

295.065 4.583.216 SÍ 
Sector 

III 
SÍ 

Tot el 
municipi 

HA10 

Habitatge 
aïllat  

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
SÍ 

SECTOR 
I 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR11 

Granja 
propietat de 
Lluís Mateu 

Jove 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol.2 
Parc. 1 i 

3 
295.491 4.582.692 SÍ 

Sector 
III 

SÍ 
Tot el 

municipi 
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VULNERABILITAT MUNICIPAL PER VENTADES (VENTCAT) 

CODI NOM 

TELÈFON / 
ALTRE 
MITJÀ 
D'AVÍS 

(veure nota 
al peu) 

ÚS 

DADES DE LOCALITZACIÓ AFECTACIÓ ELEMENTS VUNLERABLES 

Adreça 

Coordenades    
UTM 31/ ETRS89 INFOCAT Sector VENTCAT Sector 

X Y 

GR12 
Granja 

Ramon, SL 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol. 2 
Parc. 
110 

295.848 4.582.631 SÍ 
Sector 

III 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR13 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 2 

Parc. 28 
296.404 4.582.590 SÍ 

SECTOR 
II 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR14 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 2 
Parc. 
105 

295.744 4.582.148 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR15 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 2 
Parc. 
106 

295.743 4.582.204 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR16 

Granja 
propietat de 

(inactiva) 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol. 2 
Parc. 
110 

295.799 4.582.187 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR17 

Granja 

(baixa) 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol. 3 
Parc. 16 

295.568 4.583.302 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR18 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 3 
Parc. 
329 

296.753 4.583.401 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR19 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 3 
Parc. 
329 

296.792 4.583.314 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR20 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 3 
Parc. 
329 

296.865 4.583.270 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR21 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 3 
Parc. 
329 

296.885 4.583.212 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR22 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 3 

Parc. 89 
i 92 

297.734 4.583.149 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 
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VULNERABILITAT MUNICIPAL PER VENTADES (VENTCAT) 

CODI NOM 

TELÈFON / 
ALTRE 
MITJÀ 
D'AVÍS 

(veure nota 
al peu) 

ÚS 

DADES DE LOCALITZACIÓ AFECTACIÓ ELEMENTS VUNLERABLES 

Adreça 

Coordenades    
UTM 31/ ETRS89 INFOCAT Sector VENTCAT Sector 

X Y 

GR23 

Granja 

(baixa) 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol. 3 
Parc. 
102 

297.498 4.583.027 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR24 

Granja 

(inactiva) 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol. 4 
Parc. 
372 

297.257 4.582.937 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR25 
Llar Bovi, 

SCP 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol. 3 
Parc. 
137 

296.823 4.583.133 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR26 

Granja 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol. 3 
Par. 141 

i 142 
296.426 4.583.169 SÍ 

SECTOR 
II 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR27 

Granja 

(baixa) 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol. 3 
Parc. 
172 

296.341 4.582.678 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR28 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 3 
Parc. 
193 

297.087 4.582.597 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR29 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 4 
Parc. 
321 

295.005 4.582.602 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR30 

Granja 

Garcia 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol. 4 
Parc. 49 

294.375 4.582.582 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR31 

Granja 

(baixa) 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol. 4 
Parc. 70 

i 71 
295.066 4.582.460 SÍ 

SECTOR 
II 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR32 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 4 

Parc. 81 
295.370 4.582.664 SÍ 

SECTOR 
II 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR33 
La Fàbrica, 

SCCL 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol. 4 
Parc. 83 

i 84 
295.489 4.582.384 SÍ 

SECTOR 
II 

SÍ 
Tot el 

municipi 
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VULNERABILITAT MUNICIPAL PER VENTADES (VENTCAT) 

CODI NOM 

TELÈFON / 
ALTRE 
MITJÀ 
D'AVÍS 

(veure nota 
al peu) 

ÚS 

DADES DE LOCALITZACIÓ AFECTACIÓ ELEMENTS VUNLERABLES 

Adreça 

Coordenades    
UTM 31/ ETRS89 INFOCAT Sector VENTCAT Sector 

X Y 

GR34 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 4 
Parc. 
202 

294.053 4.582.283 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR35 

Granja 

(baixa) 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol. 4 
Parc. 
243 

295.499 4.581.853 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR36 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 4 
Parc. 
280 

293.499 4.582.384 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR37 Els Plans 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 4 
Parc. 
321 

295.864 4.581.760 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR38 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 4 
Parc. 

357 i 358 
296.088 4.580.652 SÍ 

SECTOR 
II 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR39 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 4 
Parc. 
372 

295.666 4.581.973 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR40 

Granja 

(baixa) 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol. 5 
Parc. 69 

i 70 
298.044 4.585.137 SÍ 

SECTOR 
I 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR41 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 5 
Parc. 
134 

296.819 4.583.740 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR42 
Bovins 

Montsas 
SCP 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol. 5 
Parc. 
134 

296.801 4.583.775 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR43 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 5 
Parc. 
134 

296.778 4.583.806 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR44 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol 5 
Parc. 
134 

296.844 4.583.799 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR45 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 5 
Parc. 
134 

296.815 4.583.836 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 
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VULNERABILITAT MUNICIPAL PER VENTADES (VENTCAT) 

CODI NOM 

TELÈFON / 
ALTRE 
MITJÀ 
D'AVÍS 

(veure nota 
al peu) 

ÚS 

DADES DE LOCALITZACIÓ AFECTACIÓ ELEMENTS VUNLERABLES 

Adreça 

Coordenades    
UTM 31/ ETRS89 INFOCAT Sector VENTCAT Sector 

X Y 

GR46 Les Planes 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 3 

Parc. 54 
296.030 4.583.871 SÍ 

SECTOR 
I 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR47 
IGL 

Estruços, SL 
(baixa) 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 5 
Parc. 
204 

296.105 4.583.629 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR48 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 6 

Parc. 91 
i 60 

293.778 4.586.972 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR49 
Explotació 

Agropecuària 
La Valleta 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol. 6 
Parc. 
151, 

152, 155 

294.617 4.585.745 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR50 
Agropecuària 

La Valleta 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges - 294.193 4.585.220 SÍ 

SECTOR 
I 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR51 

Granja 

(inactiva) 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol. 6 
Parc. 
281 

294.883 4.583.922 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR52 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 6 
Parc. 
283 

294.969 4.583.890 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR53 

Granja 

(inactiva) 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol. 6 
Parc. 
315 

295.447 4.583.483 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR54 

Granja 

(baixa) 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Casc 
urbà - 

TREURE 
295.085 4.583.427 SÍ 

SECTOR 
III 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR55 El Comellar 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 6 
Parc. 
352 

296.042 4.584.043 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR56 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol.  7 
Parc. 
158 

294.311 4.583.887 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 
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VULNERABILITAT MUNICIPAL PER VENTADES (VENTCAT) 

CODI NOM 

TELÈFON / 
ALTRE 
MITJÀ 
D'AVÍS 

(veure nota 
al peu) 

ÚS 

DADES DE LOCALITZACIÓ AFECTACIÓ ELEMENTS VUNLERABLES 

Adreça 

Coordenades    
UTM 31/ ETRS89 INFOCAT Sector VENTCAT Sector 

X Y 

GR57 

Granja 

(baixa) 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol. 7 
Parc. 
171 

294.304 4.583.718 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR58 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 3 

Parc. 7 
295.317 4.583.192 SÍ 

SECTOR 
III 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR59 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 1 

Parc. 15 
294.847 4.580.583 SÍ 

SECTOR 
II 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR60 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 2 
Parc. 
170 

296.425 4.581.432 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR61 

Granja 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 9 

Parc. 58 
291.984 4.589.251 SÍ Sector I SÍ 

Tot el 
municipi 

GR62 

Granja  
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 3 
Parc. 
218 

297.506 4.582.549 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR63 
Telèfon / 

Desplaçament 
in situ 

Granges 
Pol. 3 
Parc. 
152 

295.810 4.582.943 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR64 
Ganados Gili 

SA 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Granges 

Pol. 2 
Parc. 
166 

296.951 4.581.394 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

EQ65 
Llar Infants 

OLIAT 

Telèfon / 
Desplaçament 

in situ 
Equipament 

C/ Raval 
s/n 

294.815 4.583.112 SÍ 
SECTOR 

III 
SÍ 

Tot el 
municipi 

Nota: L’avís dels elements vulnerables es realitzarà per via telefònica i/o vehicle municipal (sempre que sigui possible, essent 
avaluada aquesta opció segons els risc i segons les condicions existents en el moment de l’emergència). Tot i no assegurar l’avís 
a tots els elements vulnerables afectats, també es pot considerar l’aplicació mòbil eBando i la megafonia del nucli urbà per 
informar sobre el risc i/o emergència (Consultar Document 7. Cartografia específica). 
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DOCUMENT 4. PROCEDIMENTS 
OPERATIUS PER RISC 





Document Únic de Protecció Civil Municipal de Llardecans Novembre 2020 

49 

4. DOCUMENT 4. PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC

4.1. PROCEDIMENT OPERATIU 

4.1.1. CRITERIS D’ACTIVACIÓ. NIVELLS. 

» PREALERTA: estat en la qual, sobre la possible ocurrència d’una calamitat, els organismes

realitzen les primeres mesures previstes per fer front a una situació de perill.

La prealerta 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 prealerta no implica l’activació del Pla. 

» ALERTA: estat declarat amb l’objectiu de prendre precaucions específiques degut a la

probable i propera ocurrència d’una situació de perill.

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 d’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.

L’alerta implica l’activació del Pla. 

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

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

• S’informa de l’activació 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.

L’emergència implica l’activació del Pla. 

A l'Annex 4 es detallen els criteris d’activació dels Plans de Protecció Civil de la Generalitat de 

Catalunya. 

A l’Annex 6 s’inclouen els models de declaració formal de prealerta, alerta i emergència del Pla de 

protecció civil municipal.  
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4.1.2. TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES A CADASCUN DELS NIVELLS 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D’INCENDI FORESTAL 

FASE TASQUES 

TASQUES 

PREVENTIVES  

- ANTERIORS

AL RISC -

ACCIONS A REALITZAR: 

➢ Realitzar les següents actuacions preventives, per minimitzar possibles danys:

▪ Garantir que el nucli de població, les edificacions i les instal·lacions aïllades compleixin la legislació vigent relativa a les

mesures de prevenció d’incendis forestals (franja de protecció perimetral de 25 m d’amplada com a mínim, xarxa d’hidrants

homologats, neteja de vegetació seca de parcel·les no edificades i de vials, elaboració del pla d’autoprotecció, etc.).

▪ Vetllar especialment per tal que els propietaris de finques agrícoles abandonades limítrofes al nucli de Llardecans les

mantinguin netes de vegetació. Amb aquest objecte, anualment revisar l’estat d’aquestes finques agrícoles (per part de

l’Ajuntament).

▪ Netejar les zones forestals, en especial aquelles en què els efectes de les nevades, ventades o d’altres, hagin produït la

caiguda de branques o d’arbres.

➢ Comprovar la disposició dels materials necessaris per tal de fer front a possibles situacions d’emergència (funcionament dels

hidrants, cubes d’aigua, etc.).

» PREALERTA: estat en la qual, sobre la possible ocurrència d’una calamitat, els organismes realitzen les primeres mesures previstes per fer front a una

situació de perill. No s’activa el Pla de Protecció Civil.

» ALERTA: estat declarat amb l’objectiu de prendre precaucions específiques degut a la probable i propera ocurrència d’una situació de perill. S’activa el

Pla de Protecció Civil.

» EMERGÈNCIA: esdeveniment d’un risc que requereix de l’actuació immediata. S’activa el Pla de Protecció Civil.

▪ Emergència 1: Situació d’emergència que afecta a un territori d’extensió limitada o amb població o medi ambient moderadament vulnerable.

▪ Emergència 2: Situació d’emergència que afecta a un territori extens o a una zona especialment vulnerable, ja sigui per la població que l’ocupa o

pel medi natural potencialment afectat.

A l'Annex 4 es detallen els criteris d’activació dels Plans de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D’INCENDI FORESTAL 

FASE TASQUES 

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/general/

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

➢ Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i

operatives).

➢ Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils disposen de suficient bateria.

➢ Informar els responsables municipals i als integrants dels serveis municipals (veure apartat 6.1.1. Organigrama municipal de

l’emergència).

➢ Vigilància de les següents zones d’especial risc:

▪ Nucli de població i habitatges propers a masses forestals (elements vulnerables), i masses forestals i agrícoles en general

(veure plànol Risc d’incendis forestals).

➢ Informar a la població situada en les següents zones d’especial risc:

▪ Habitatges ubicats enmig de massa forestal i, habitatges i nuclis de població ubicats a menys de 25 m de massa forestal, en

cas d’haver-n’hi.

http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/
http://www.meteo.cat/prediccio/general/
http://cit.transit.gencat.cat/
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D’INCENDI FORESTAL 

FASE TASQUES 

ALERTA  

EMERGÈNCIA 1 

EMERGÈNCIA 2 

Tasques preventives i operatives comunes en alerta i emergència 1 o emergència 2: 

➢ Activar el Pla d’actuació municipal en fase d’alerta o emergència 1  o emergència 2 per inundacions i comunicar-ho al 

CECAT .

➢ Trucar al 112 si es detecta un incendi i/o si es necessita ajuda externa (Bombers, Mossos d’Esquadra o SEM).

➢ Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la Fitxa d’actuació 1, del Document V: pel centre receptor 

d’alarmes (CRA)) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

➢ Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i

operatives).

➢ Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils disposen de suficient bateria.

➢ Informar als integrants dels serveis municipals.

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

➢ Habilitar punts d’informació a la població (si s’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.

▪ Consultar models Annex 6 per comunicar-se amb el CECAT.

ALERTA  

EMERGÈNCIA 1 

EMERGÈNCIA 2 

ALERTA: 

➢ Preveure quins controls de trànsit s’haurien de

realitzar en cas d’incendi.

➢ Continuar la vigilància de les següents zones

d’especial risc:

▪ Nucli de població i habitatges propers a masses

forestals (elements vulnerables), i masses

EMERGÈNCIA 1 I 2: 

➢ Continuar la vigilància de les següents zones d’especial

risc:

▪ Nucli de població i habitatges propers a masses

forestals (elements vulnerables), i masses forestals i

agrícoles en general (veure plànol Risc Incendis

forestals).
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D’INCENDI FORESTAL 

FASE TASQUES 

ALERTA  

EMERGÈNCIA 1 

EMERGÈNCIA 2 A
L

E
R

T
A

 

forestals i agrícoles en general (veure plànol Risc 

Incendis forestals). 

➢ Preveure l’avís del possible risc a la població situada

en les següents zones d’especial risc, i realitzar-lo si

s’escau:

▪ Habitatges aïllats i el nucli de població situats bé

enmig de massa forestal o bé a menys de 25 m

d’aquesta.

➢ Preveure quins centres d’acollida s’haurien d’obrir i

habilitar per fer l’acolliment de la població afectada, i

habilitar-los si escau.

➢ Preveure la preparació de l’avituallament dels grups

locals que treballin en l’incendi, i realitzar-lo si escau.

E
M

E
R

G
È

N
C

IA
 1

 I
 2

 

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

l’incendi.

➢ Avisar del risc als elements vulnerables identificats (veure

plànol Risc Incendis forestals), transmetre la mesura

d’autoprotecció que estableixi Bombers i demanar si

tenen necessitats especials.

➢ En cas d’evacuació, col·laborar en les evacuacions que

siguin necessàries segons ordres de Bombers i Mossos

d’esquadra..

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

la població afectada, en cas necessari.

➢ Preparar l’avituallament dels grups locals que treballin en

l’incendi.
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES 

» PREALERTA: estat en la qual, sobre la possible ocurrència d’una calamitat, els organismes realitzen les primeres mesures previstes per fer front a una

situació de perill. No s’activa el Pla de Protecció Civil.

» ALERTA: estat declarat amb l’objectiu de prendre precaucions específiques degut a la probable i propera ocurrència d’una situació de perill. S’activa el

Pla de Protecció Civil.

» EMERGÈNCIA: esdeveniment d’un risc que requereix de l’actuació immediata. S’activa el Pla de Protecció Civil.

A l'Annex 4 es detallen els criteris d’activació dels Plans de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. 

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 (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i

operatives).

➢ Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils disposen de suficient bateria.

➢ Vigilància de les següents zones d’especial risc (Consultar plànol per risc de ventades):

▪ Parcs públics, zones d’esbarjo o zones amb plantacions d’arbrat, en cas d’haver-n’hi.

▪ Patis de centres educatius en cas d’haver-n’hi.

▪ Zones amb massa forestal que pugui afectar a la població en cas d’haver-n’hi.

▪ Edificis en mal estat, en cas d’haver-n’hi.

http://www.meteo.cat/prediccio/general/
http://cit.transit.gencat.cat/
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES 

ALERTA 

EMERGÈNCIA 

Tasques preventives i operatives comunes en alerta i emergència: 

➢ Activar el Pla d’actuació municipal en fase d’alerta o emergència 1  o emergència 2 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 1: Fitxa d’actuació pel centre receptor d’alarmes 

(CRA), de l’apartat 5. Fitxes d’actuació) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació.

➢ Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i 

operatives).

➢ Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils disposen de suficient bateria.

➢ Fer el seguiment de la situació (mitjançant les fonts d’informació del punt anterior), seguir la vigilància i mantenir comunicació amb 

el CECAT.

➢ 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.

▪ Consultar models Annex 6 per comunicar-se amb el CECAT. 

ALERTA 

EMERGÈNCIA 

Alerta: 

➢ Continuar la vigilància de les següents zones

d’especial risc (Consultar plànol per risc de ventades):

▪ Parcs i altres espais públics, zones d’esbarjo o

zones amb plantacions d’arbrat, en cas d’haver-

n’hi.

▪ Patis de centres educatius, , en cas d’haver-n’hi.

Emergència: 

➢ Senyalitzar, tallar o controlar les vies de la xarxa viària, si

escau.

➢ Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de

vianants (arbres trencats, mobiliari urbà, runes, etc.).

➢ Habilitar zones d’aparcaments de vehicles, si escau i si és

possible.
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES 

ALERTA 

EMERGÈNCIA 

A
L

E
R

T
A

 

▪ Zones amb massa forestal o agrupacions d’arbres

que puguin afectar a la població, en cas d’haver-

n’hi.

▪ Edificis en mal estat, en cas d’haver-n’hi.

➢ Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos

de vianants (arbres susceptibles a trencar-se, mobiliari

urbà, runes, etc.).

➢ Preveure l’habilitació de zones d’aparcaments de

vehicles, si s’escau.

➢ Valorar la suspensió esdeveniments i activitats

esportives i recreatives a l’aire lliure que puguin tenir

risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques

o arbres.

➢ Preveure l’avís del possible risc a tots els elements

vulnerables identificats i dur-lo a terme, si s’escau

(veure plànol Risc Ventades).

➢ Establir quins serien els centres d’acollida previstos en

cas d’una emergència per ventades (veure apartat 4.3.

Centres d’Acollida) i habilitar-los, si s’escau.

E
M

E
R

G
È

N
C

IA
 

➢ Continuar la vigilància i tancar l’accés les següents zones

d’especial risc (Consultar plànol per risc de ventades):

▪ Parcs i altres espais públics, zones d’esbarjo o zones

amb plantacions d’arbrat, en cas d’haver-n’hi.

▪ Patis de centres educatius, en cas d’haver-n’hi.

▪ Zones amb massa forestal o agrupacions d’arbres que

puguin afectar a la població, en cas d’haver-n’hi..

▪ Edificis en mal estat, en cas d’haver-n’hi.

➢ Suspendre esdeveniments i activitats esportives i

recreatives a l’aire lliure que puguin tenir risc per tempestes

elèctriques o caiguda de branques o arbres.

➢ 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 (veure apartat 4.3. Centres

d’Acollida.

➢ Col·laborar, si escau, en les evacuacions segons indiqui

Bombers i Mossos d’esquadra.
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4.1.3. AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D’AVÍS 

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D’AVÍS 

RESPONSABLE MITJANS DESTINATARIS 

Risc    
Incendis forestals 

Cap del Grup local 

d’ordre i avisos a la 

població 

- Megafonia municipal (al
nucli de Llardecans)

- Telefonia fixa i mòbil

- Vehicle municipal (per
desplaçar-se per realitzar
l’avís)

- Pregons electrònics
(eBando)

- Xarxes Socials de
l’Ajuntament (Facebook)

- SMS per a sords:

679 436 200

- Fax per a sords:

900 500 112

Població i elements 

vulnerables 

 (veure plànol Risc 

Incendis forestals) 

Ventades 

Població i elements 

vulnerables 

 (veure plànol Risc 

Ventades) 

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

SUPERIOR 

El pla de protecció civil preveu la integració i coordinació amb altres plans d’àmbit superior que 

es poguessin activar de forma simultània amb el pla. Aquesta coordinació es reflecteix, 

bàsicament, en els següents aspectes: 

Fase 
emergència 

Responsable Acció Mitjà 

Inici 

Alcalde/essa o persona que 

delegui (Coordinador municipal de 

l’emergència o CRA) 

Comunicar l’activació del 

Pla municipal 

d’emergències al CECAT 

Telèfon 

Correu electrònic 

Xarxa Rescat 

Durant 
CRA o Coordinador municipal de 

l’emergència 

Sol·licitud d’ajuda externa, 

si escau al 112 
Telèfon 

Durant 

Alcalde/essa o persona que 

delegui (Coordinador municipal de 

l’emergència o CRA) 

Intercanvi d’informació amb 

el CECAT 

Telèfon 

Correu electrònic 

Xarxa Rescat 

Durant Grups locals d’actuació 

Col·laboració amb cossos 

d’emergència 
Presencialment 

Mantenir informat al 

Coordinador municipal de 

l’emergència 

Telèfon 
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Fase 
emergència 

Responsable Acció Mitjà 

Fi 

Alcalde/essa o persona que 

delegui (Coordinador municipal de 

l’emergència o CRA) 

Comunicar la desactivació 

del Pla municipal 

d’emergències al CECAT 

Telèfon 

Correu electrònic 

 Xarxa Rescat 

4.2. MESURES DE PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ 

4.2.1. EXECUCIÓ DE L’EVACUACIÓ 

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

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

Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en la direcció del Pla 

especial. 

Cal tenir en compte que l’evacuació és una mesura aplicable dins el municipi, sempre i quan les 

condicions per realitzar-la siguin adients i no es posi en perill a la població.  

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

- Zones possiblement afectades pels riscos previstos.

- Temps o moment en què es produeixen els riscos.

- Recorreguts i estat dels recorreguts d’evacuació.

Si la combinació d’aquestes variables permet executar una evacuació de la població (afectada) 

de forma segura, s’ha de procedir a realitzar aquesta evacuació, emprant els mitjans i 

mecanismes de què disposa el municipi: 

- Megafonia municipal, al nucli del municipi.

- Telefonia fixa i mòbil.

- Personalment, a través del Grup local d’ordre i avisos a la població, o altres (voluntaris,

etc.), emprant vehicle municipal, en cas necessari.

- Difusió a través de mitjans: pregons electrònics (eBando), xarxes socials de l’Ajuntament

(Facebook).

Els missatges han de ser clars i concisos, especificant sempre les tres pautes imprescindibles 

per a emetre un missatge adequat a la població: 

- Acció a realitzar: evacuació.

- Lloc o direcció cap a la qual s’ha d’evacuar.

- Fer entendre que és urgent: realitzar evacuació amb celeritat, però sense perdre de la

calma.



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Llardecans Novembre 2020 

59 

A l’Annex 5 s’inclou un model de comunicat per a l’ordre d’evacuació. 

Segons els riscos identificats al municipi de Llardecans, es considera la mesura d’evacuació com 

una mesura adequada en cas que tinguin lloc les emergències següents: 

• Incendis forestals: en la/les zona/es, i els seus voltants, afectada/es per l’incendi, en

especial zones amb massa forestal.

• Ventades: en les zones que puguin presentar risc per a la població (parcs, jardins, zones

obertes, etc.).

• Etc.

4.2.2. ZONES D’ALLUNYAMENT 

L’allunyament consisteix a desplaçar la població afectada, de la zona d’afectació, a una zona 

segura de forma temporal. 

Les zones d’allunyament són les zones crítiques en cas que es produeixi un emergència i que 

s’han de desallotjar, si el procediment és el d’evacuació, o que, en cas que la població es trobi 

fora d’aquestes zones, cal procurar que no es traspassin ni es produeixin fluxos entrants de 

persones a aquestes zones, a banda dels possibles grups especialitzats en emergències que hi 

hagin d’actuar. 

Segons els riscos identificats al municipi de Llardecans, i les característiques del municipi, les 

zones d’allunyament per als diversos riscos són les següents: 

• Incendis forestals: la/les zona/es, i els seus voltants, afectada/es per l’incendi, en especial

zones amb massa forestal.

• Ventades: les zones que puguin presentar risc per a la població (parcs, jardins, zones

obertes, etc.).

• Etc.

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. 

Existeixen diferents tipus d’emergència que poden requerir d’una acció de confinament temporal 

de la població, com poden ser: 
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- Situació d’emergència que faci que la gent estigui en perill si surt al carrer en lloc de

quedar-se a l’interior de l’edifici (presència de fums o núvol tòxic, per exemple, degut a

un incendi, o a un accident en una indústria que utilitza productes químics, o a un accident

en el transport de mercaderies perilloses, etc.).

- Inundacions o riuada al carrer que puguin generar l’arrossegament de les persones si

surten al carrer. En aquest cas és més recomanable procedir a un confinament temporal

a les planes més elevades dels habitatges en espera d’un rescat especialitzat o de la

reducció del risc.

Els aspectes a tenir en compte per determinar el lloc de confinament son els següents: 

- Que sigui un lloc tancat.

- Cal minimitzar el bescanvi de l’aire amb l’aire exterior. Per exemple, un pati obert o un

vehicle no són llocs adients per un confinament.

- En aquest lloc cal que les finestres estiguin tancades i millor tancar les portes i refugiar-

se en els locals més interiors. Si les finestres tenen persianes millor abaixar-les. Per

millorar l’ajust de finestres i portes es pot posar cinta adhesiva al llarg de totes les juntes.

- Si el lloc de confinament disposa de ventilació, aire condicionat o sistemes que

intercanviïn aire amb l’exterior cal aturar-los.

Cal avaluar si tota la població de la zona afectada disposa d’un lloc adequat per al confinament. 

Per tant, cal veure quins habitatges o instal·lacions tenen les condicions per a un confinament 

adequat i quins no. Les condicions de confinament òptim són les següents:  

- Que els habitatges o instal·lacions tinguin una estructura sòlida i una alçada amb distància

de seguretat per a poder confinar en plantes més altes, en cas de necessitat.

- Que els habitatges o instal·lacions estiguin en zones urbanes i comunicades.

- Un cop confinada, la població ha de seguir l’evolució a través dels mitjans de què disposin:

audiovisual, telefonia, etc.

Si es compleixen aquestes condicions es pot executar el confinament de la població (afectada), 

emprant els mitjans i mecanismes de què disposa el municipi: 

- Megafonia municipal, al nucli del municipi.

- Telefonia fixa i mòbil.

- Personalment, a través del Grup local d’ordre i avisos a la població, o altres (voluntaris,

etc.), emprant vehicle municipal, en cas necessari.

- Difusió a través de mitjans: pregons electrònics (eBando), xarxes socials de l’Ajuntament

(Facebook).
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Els missatges han de ser clars i concisos, especificant sempre les tres pautes imprescindibles 

per a emetre un missatge adequat a la població: 

- Acció a realitzar: confinament.

- Pautes de confinament.

- Fer entendre que és urgent: realitzar el confinament amb celeritat, però sense perdre de

la calma.

A l’Annex 5 s’inclou un model de comunicat per a l’ordre de confinament: 

Segons els riscos identificats al municipi de Llardecans, es considera la mesura de confinament 

com una mesura adequada en cas que tinguin lloc les emergències següents: 

• Incendis forestals: només en cas de no poder sortir de la/les zona/es afectada/es per

l’incendi, per tal de protegir-se del fum i de les flames, i a l’espera d’un rescat.

• Ventades: en casos excepcionals, per risc de caiguda de materials des d’una alçada

considerable, com per exemple des d’un edifici, o caiguda de branques d’arbres, etc.

• Etc.

4.2.4. CONTROL D’ACCESSOS 

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

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

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

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

l’objecte de facilitar l’arribada de nous recursos.  

En funció de les circumstàncies de l’emergència: sector afectat, grau d’afectació, previsió de 

noves precipitacions, temps d’arribada dels cossos de seguretat o grup d’ordre; el responsable 

municipal de l’emergència en coordinació amb el CECAT determinarà el control d’accessos 

necessaris. 

Tanmateix s’estableix control d’accessos als punts següents: 

Pla Especial Supòsit Punt km Rutes alternatives 

Incendis forestals 

(INFOCAT) 

En funció de la/es zona/es afectada/es per l’incendi es 

determinaran els controls d’accés, i en el seu cas les rutes 

alternatives. 
Ventades (VENTCAT) 
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4.3. CENTRES D’ACOLLIDA. TIPOLOGIA. 

CENTRES D’ACOLLIDA 

CODI TIPUS NOM 

CARACTERÍSTIQUES DADES DE LOCALITZACIÓ 

AFECTACIÓ PER 
RISC Capacitat Llits Calefacció 

Dutxes 
amb 
aigua 

calenta 

Cuina Adreça Responsable Telèfon 

CA01 
Equipament 

municipal 

Pavelló 
Poliesportiu 
Municipal 

de 
Llardecans 

500 0 NO SI NO 
C/ del Raval, 

s/n 
Consultar 

Document 6 
Consultar 

Document 6 

Incendi forestal 
(segons indret 
de l’incendi)  

Ventades 

CA02 Església 

Església 
Parroquial 
de la Mare 
de Déu de 

l’Assumpció 

500 0 SI NO NO 
C/ Vila 

Closa, 2 
Consultar 

Document 6 
Consultar 

Document 6 

Incendi forestal 
(segons indret 
de l’incendi) 

Ventades 

CA03 Escola 
Escola Arc 
d’Adà (ZER 

l’Oliver) 
50 0 SI NO SI C/ Raval, s/n 

Consultar 
Document 6 

Consultar 
Document 6 

Incendi forestal 
(segons indret 
de l’incendi) 

Ventades 

CA04 Casa Rural* Cal Xolva 10 10 SI SI SI 
C/ Vila 

Closa, 15 
Consultar 

Document 6 
Consultar 

Document 6 

Incendi forestal 
(segons indret 
de l’incendi) 

Ventades 

Nota: Tenint en compte que alguns dels centres d’acollida relacionats en la taula són alhora elements vulnerables (podent estar aïllats o bé formant part del nucli urbà), i que per tant, poden 

estar afectats per algun risc (veure columna “Afectació per risc”); en cas d’incendi forestal (INFOCAT) i ventades (VENTCAT) valorarà la possibilitat d’ús de cadascun dels centres d’acollida 

previstos en funció de la zona en la que s’hagi declarat l’emergència, tenint en compte que no hagin estat afectats per l’emergència corresponent. 

* Recurs privat



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Llardecans Novembre 2020 

63 

DOCUMENT 5. FITXES 
D’ACTUACIÓ 
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5. DOCUMENT 5. FITXES D’ACTUACIÓ

FITXA 1: FITXA D’ACTUACIÓ PEL CENTRE RECEPTOR D’ALARMES (CRA) 

TIPUS 

D’EMERGÈNCIA 

FUNCIONS 

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 s’escau: 

Bombers, serveis sanitaris d’urgència, etc. 

Trucada al 112 i als serveis 

necessaris. 

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

avisar als membres del Consell Assessor i el 

Gabinet d’Informació. 

Verificar l'avís. Mantenir comunicació 

amb l’ajuda externa. 

Activar el pla de comunicació amb aquest 

ordre de trucades: 

1r. CECAT En cas que no ho hagi fet el 

coordinador municipal de 

l’emergència, avisar al 

CECAT    

o 

notificació mitjançant trucada 

d’emergències. 

En cas que no ho hagi fet el 

Coordinador municipal de 

l’emergència, notificar 

l’alerta, i si cal, es confirma 

després d’avaluar la situació  

2n. Coordinador municipal de l’emergència. 

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

població 

4rt. Cap del Grup local logístic i d’acollida 

5è. Consell Assessor* 

7è. Gabinet d’Informació 

8è. Representant municipal al Pla de la 

Generalitat que correspongui 

Notificació mitjançant trucada 

telefònica. 

Fer el seguiment de l’emergència i mantenir-

se informat. 

Mantenir informat puntualment al 

Coordinador municipal de l'emergència 
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TIPUS 

D’EMERGÈNCIA 

FUNCIONS 

ALERTA EMERGÈNCIA Instruccions específiques 

Comunicar el fi de l’emergència a totes les 

entitats notificades. 

Seguir el mateix ordre 

d’avisos al pla de 

comunicació. 

ALTRES FUNCIONS GENERALS 

General 

Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils 

disposen de suficient bateria 

Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les 

emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). 

*En el present cas el Consell Assessor és format pel Coordinador municipal de l’emergència, el Cap del Grup local

d’ordre i avisos a la població i Cap del grup local logístic i d’acollida, pel que ja quedarà avisat a través dels seus

membres.
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FITXA 2: FITXA D’ACTUACIÓ PEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

TIPUS 

D’EMERGÈNCIA 

FUNCIONS 

ALERTA EMERGÈNCIA 
Instruccions 

específiques 

General 

Rebre l’avís d’emergència del CRA. 

Avisar a l’Alcalde/ssa i mantenir el contacte. Trucar a l’Alcalde/

ssa, fer una valoració 

inicial i en cas 

d’activar-se el Pla, 

comunicar-ho al 

CECAT.

En cas d’activació del Pla, és el responsable 

primer de 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’ordre i avisos a 

la població, Consell 

Assessor i Gabinet 

d’informació. 

Donar les ordres 

d’activació de tots els 

grups d’emergència. 

Directament o a través 

del CRA. 

Coordinar l’execució de les accions per controlar 

l’emergència. 

Directament o a través 

del CRA. 

Confirmar que s’ha fet la notificació de 

l’emergència al CECAT (en cas que no ho hagi 

fet primer  el CRA). 

Proposar a l’Alcalde/ssa un canvi en el 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. 

ALTRES FUNCIONS GENERALS 

General 

Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils 

disposen de suficient bateria 

Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les 

emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). 

Previ a la situació de risc, en cas que existeixi alerta prèvia, coordinar als 

responsables dels grups actuants per a la presa de mesures preventives 

necessàries, amb la posada a punt dels mitjans de prevenció i els equips de 

resposta necessaris, en cas de materialitzar-se el risc (ex. revisió del material 

necessari, senyalització, hidrants, punts d’aigua, etc.). 

Contactar amb el CECAT per tal de: 
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TIPUS 

D’EMERGÈNCIA 

FUNCIONS 

ALERTA EMERGÈNCIA 
Instruccions 

específiques 

- Ampliar i contrastar informació respecte la situació d’emergència segons el

risc.

- Preguntar si s’ha activat el Pla.

Rebre informació, facilitada pel Cap del Grup local d’ordre i avisos a la 

població, respecte l’emergència: 

- Determinar amb exactitud l’abast de l’emergència.

- Persones afectades.

- Zones i elements afectats i el seu estat: edificis, instal·lacions, vies de

circulació, serveis bàsics, etc.

- Punts de control.

En cas que ho cregui convenient, suggerir a l’Alcalde/ssa de donar l’ordre 

d’avisar i coordinar aquelles persones, grups o serveis que hagin de prendre 

les mesures preventives necessàries o hagin d’intervenir en l’emergència. 

Assegurar, a través del  Cap del Grup local logístic i d’acollida, els mitjans 

necessaris per atendre aquelles persones que hagin de seguir tractaments 

inajornables. 

Coordinar, a través del Cap del Grup d’ordre i avisos a la població, el 

seguiment de l’estat de les zones afectades. En cas de detectar-se perill, 

coordinar les tasques de control d’accés. Si es necessita ajuda externa, 

atendre a les indicacions dels cossos d’emergència externs (mossos, 

bombers,etc.). 

Coordinar, a través del Cap del Grup local logístic i d’acollida i segons indiquin 

els cossos d’emergència externs, l’execució dels possibles 

confinaments/evacuacions i posterior acollida dels elements vulnerables. 

FUNCIONS ESPECÍFIQUES PER RISC 

Incendis forestals 

(INFOCAT) 
Veure apartat general d’aquesta fitxa. 

Ventades (VENTCAT) Veure apartat general d’aquesta fitxa. 
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FITXA 3: FITXA D’ACTUACIÓ PER A L'ALCALDE/SSA / RESPONSABLE MUNICIPAL DE 

L'EMERGÈNCIA 

TIPUS 

D’EMERGÈNCIA 
FUNCIONS 

General 

Rebre l’avís de l’emergència i mantenir-se informat sobre la situació a través 

del Coordinador municipal de l’emergència. 

Activar el Pla municipal d'emergències. 

Comunicar l’activació del Pla municipal d’emergències al CECAT, en cas 

que no ho faci el Coordinador municipal de l’emergència o el CRA 

(veure fitxes 1 i 2). 

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, i comunicar-ho al Comitè municipal 

d’emergències i consell assessor perquè duguin a terme les actuacions 

necessàries.  

Ordenar, entre d’altres (consultar fitxes de tasques preventives i operatives 

del Document 4): 

- Avisos a la població, especialment als elements vulnerables.

- Tasques d’evacuació i acollida.

- Control del trànsit i d’accés a les zones afectades, si s’escau.

Valorar i si és necessari, demanar la suspensió d’activitats esportives i 

recreatives que suposin un risc per a la població. 

Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària. 

Desactivar el Pla municipal d'emergències. 

ALTRES FUNCIONS GENERALS 

General 

Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils 

disposen de suficient bateria 

Ordenar la connexió i disposició a mà de l’emissora de la Xarxa Rescat, al 

CRA i al Coordinador municipal de l’emergència (ordenant assegurar que les 

emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives, realitzant 

aquesta tasca en el moment que es tingui constància del risc, sempre que 

sigui possible abans de l’emergència). 
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TIPUS 

D’EMERGÈNCIA 
FUNCIONS 

En cas de materialització del risc, fer una valoració inicial respecte la situació, 

ampliant si cal la informació: 

- Determinar amb exactitud l’abast de l’afectació.

- Persones afectades.

- Zones i elements afectats i valoració del seu estat: edificis, instal·lacions,
vies de circulació, serveis bàsics, etc.

- Punts de control.

- Danys materials

- Etc.

Determinar, conjuntament amb els equips d’emergència externs i amb el 

CECAT, els possibles confinaments/evacuacions i posterior acollida dels 

elements vulnerables. 

Determinar els mitjans necessaris per atendre aquelles persones que hagin 

de seguir tractaments inajornables. 

Ordenar al Grup local d’ordre i avisos donar suport als cossos d’ordre públic 

pel control d’accés a la/les zona/es afectada/es. 

Posar-se en comunicació amb els responsables dels serveis municipals per 

tal de conèixer l’estat del subministrament de llum, gas, aigua, transports 

urbans i interurbans. 

Previ a la situació de risc, en cas que existeixi alerta prèvia, ordenar als 

responsables dels grups actuants per a la presa de mesures preventives 

necessàries, amb la posada a punt dels mitjans de prevenció i els equips de 

resposta necessaris, en cas de materialitzar-se el risc (ex. revisió del material 

necessari, senyalització, hidrants, punts d’aigua, etc.). 

FUNCIONS ESPECÍFIQUES PER RISC 

Incendis forestals 

(INFOCAT) 
Veure apartat general d’aquesta fitxa. 

Ventades (VENTCAT) Veure apartat general d’aquesta fitxa. 
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FITXA 4: FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'ORDRE I 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 de l’emergència. 

Funcions d’avisos a la població: 

Vetllar per que el Grup Local d’ordre i avisos a la població realitzi les 

comunicacions a població (telefònicament, rutes d’avís,...) segons indicacions de 

l’Alcalde/ssa. 

Funcions d’ordre: 

Establir controls d’accessos per impedir l’accés a persones no autoritzades o per 

la seva seguretat, en coordinació amb Mossos d’Esquadra. 

Establir la senyalització de les vies d’accés per tal d’afavorir l’arribada dels grups 

actuants a la zona de l’emergència. 

Executar evacuacions i confinaments, segons ordeni Bombers i en coordinació 

amb Mossos d’Esquadra. És a dir, en cas de confinament/evacuació, atendre a 

les ordres de Bombers i coordinar-se amb Mossos d’Esquadra, establint 

prèviament les rutes a seguir. 

ALTRES FUNCIONS GENERALS 

General 

Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils 

disposen de suficient bateria 

Recollir, contrastar i facilitar al Coordinador de l’emergència tota la informació que 
generi l’emergència: 

- Persones afectades.

- Zones i elements afectats i valoració del seu estat: edificis, instal·lacions, vies
de circulació, serveis bàsics, etc.

- Punts de control.

- Danys materials.

- Etc.

Consultar la informació sobre els consells per a l’autoprotecció (veure Annex 3) i 
determinar els consells pertinents per a la població. Demanar al gabinet 
d’informació que els difongui a la població. 

En cas d’evacuació, preveure conjuntament amb el Cap del Grup local logístic i 
d’acollida, quins seran els centres d’acollida i els mitjans de transport necessaris. 

Demanar, en coordinació amb el Grup local logístic i d’acollida, la col·laboració 
de voluntaris i establir els sistemes de control i adjudicació de tasques als 
voluntaris municipals. 

FUNCIONS ESPECÍFIQUES PER RISC 

Incendis forestals 

(INFOCAT) 
Veure apartat general d’aquesta fitxa. 

Ventades 

(VENTCAT) 
Veure apartat general d’aquesta fitxa. 
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FITXA 5: FITXA D’ACTUACIÓ PER AL 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 (medicaments, roba, 

etc.) a petició de l’Alcalde/ssa 

En cas d’evacuacions i confinaments: 

- Establir lloc d’acollida d’acord amb el nombre de persones a acollir i d’acord

amb el Cap del Grup local d’ordre i avisos i l’Alcalde/ssa.

- Donar instruccions al Grup d’acollida perquè prepari l’espai.

- Donar instruccions al Grup local logístic perquè prepari avituallaments.

- Assegurar que es designa una persona per portar el registre de persones

acollides.

- Vetllar per si existeixen necessitats mèdiques o farmacèutiques en el lloc

d’acollida i traslladar-ho al Coordinador municipal de l’emergència perquè

sol·liciti els suport necessari a través del 112.

Comprovar els mitjans disponibles. En cas de detectar altres necessitats no 

disponibles en el municipi, comunicar-ho al Coordinador municipal de 

l’emergència. 

Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals (registre, assignar 

responsable, ...). 

Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin. 

Mantenir informat al Coordinador municipal de l’emergència. 

ALTRES FUNCIONS GENERALS 

General 

Assegurar l’operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils 

disposen de suficient bateria 

Comprovar els mitjans i materials disponibles: 

- Fer la previsió dels mitjans tècnics disponibles en el municipi.

- Preveure quins equipaments municipals podrien destinar-se a l’acollida

d’elements vulnerables evacuats, en cas necessari.

- Preveure el material necessari per l’acollida d’elements vulnerables

evacuats, en cas necessari.

En cas necessari, donar suport als grups actuants pel que fa al material 

necessari, per tal que puguin desenvolupar les seves tasques (ex: facilitar a 

tots els grups els queviures necessaris i el combustible per als vehicles i les 

màquines, etc.) 

En cas necessari donar suport en les tasques de transport de persones que 

necessiten atenció sanitària inajornable (ex: persones que requereixen de 

tractament de diàlisi, etc.) i en el subministrament de medicaments. 

FUNCIONS ESPECÍFIQUES PER RISC 

Incendis forestals 

(INFOCAT) 
Veure apartat general d’aquesta fitxa. 

Ventades (VENTCAT) Veure apartat general d’aquesta fitxa. 
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FITXA 6: FITXA D’ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ 

TIPUS 

D’EMERGÈNCIA 
FUNCIONS 

General 

Assegurar l’operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils 

disposen de suficient bateria 

Contactar amb l'Alcalde/ssa i demanar-li informació i instruccions. Si 

l’alcalde/ssa constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-s’hi. 

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. 

Difondre les ordres, informació i consells d’autoprotecció (veure Annex 3) 

adequats a la població durant la situació de risc. 

A l’annex 3, es poden consultar els consells d’autoprotecció a la població. 

FITXA 7: FITXA D’ACTUACIÓ PER AL REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC 

TIPUS 

D’EMERGÈNCIA 
FUNCIONS 

General 

Assegurar la operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils 

disposen de suficient bateria 

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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DOCUMENT 6. DIRECTORI 
TELEFÒNIC I CATÀLEG DE 

MITJANS I RECURSOS 





Document Únic de Protecció Civil Municipal de Llardecans Novembre 2020 

74 

6. DOCUMENT 6. DIRECTORI TELEFÒNIC I CATÀLEG DE MITJANS I

RECURSOS 

6.1 DIRECTORI TELEFÒNIC 

6.1.1 ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

NOM I COGNOM CÀRREC HABITUAL CÀRREC OPERATIU TELÈFON 

Ajuntament de Llardecans 
Centre Receptor 

d’Alarmes (CRA) 

Alcaldessa 
Responsable municipal de 

la emergència 

Tinent d’alcalde 

Substitut responsable 

municipal de la 

emergència 

Tinent d’alcalde 
Coordinador municipal de 

la emergència* 

Regidor d’Agricultura 

Substitut coordinador 

municipal de la 

emergència 

Vocal 
Cap del Grup local d’ordre 

i avisos a la població 

Vocal 

Substitut cap del Grup 

local d’ordre i avisos a la 

població 

Vocal 
Cap del Grup local logístic 

i d’acollida 

Regidora de Benestar 
Substituta cap del Grup 

local logístic i d’acollida 

Tinent d’alcalde 

Cap del Gabinet 

d’informació i 

comunicacions* 

Regidor d’Agricultura 
Substitut cap del Gabinet 

d’informació i 
comunicacions 

Tinent d’alcalde 

Representant municipal 

dels plans d’àmbit 

superior* 
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ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

NOM I COGNOM CÀRREC HABITUAL CÀRREC OPERATIU TELÈFON 

Regidor d’Agricultura 

Substitut representant 

municipal dels plans 

d’àmbit superior 

* Les funcions de Coordinador municipal de l’emergència, el Cap del Gabinet d’informació i Comunicacions i el
Representant Municipal dels Plans d’àmbit superior són realitzades per una mateixa persona. En cas que el CECAT
requerís la figura del Representant municipal dels plans d’àmbit superior, les funcions de Coordinador de l’Emergència
i Cap de Gabinet d’informació i Comunicacions serien realitzades pel seu substitut.

GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL CÀRREC OPERATIU TELÈFON 

Vocal 
Cap del Grup local d’ordre i 

avisos a la població 

Vocal 
Substitut del Cap del Grup local 

d’ordre i avisos a la població 

Vocal 
Membre del Grup local d’ordre i 

avisos a la població 

GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL CÀRREC OPERATIU TELÈFON 

Vocal 
Cap del Grup local logístic i 

d’acollida 

Regidora de 
Benestar 

Substituta del Cap del Grup 

local logístic i d’acollida 

Vocal 
Membre del Grup local logístic i 

d’acollida 

GABINET D’INFORMACIÓ I COMUNICACIONS 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL CÀRREC OPERATIU TELÈFON 

Tinent d’alcalde 

Cap    

del Gabinet d’informació 

i comunicacions 

Regidor d’Agricultura 

Substitut     

del Gabinet d’informació 

i comunicacions 

Vocal 

Membre    

del Gabinet d’informació 

i comunicacions 
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VOLUNTARIS 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL CÀRREC OPERATIU TELÈFON 

Jutge de Pau 
Voluntari risc incendis i 

riscos territorials 

President Cooperativa del 

Camp Verge de Loreto, 

SCCL 

Voluntari risc incendis i 

riscos territorials 

President Associació de 

Joves de Llardecans 

Voluntari risc incendis i 

riscos territorials 

Presidenta Societat la 

Garriguenca de Llardecans 

Voluntari risc incendis i 

riscos territorials 

6.1.2 CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D’EMERGÈNCIA 

CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D’EMERGÈNCIA 

SERVEI TELÈFON 
FAX/     

CORREU ELECTRÒNIC 

Emergències 112 

CECAT 

CRA 

CECOPAL 

Consultori Mèdic de 
Llardecans* 

CAP La Granadella** 

Punt d’Atenció Continuada 
(PAC) La Granadella*** 

Hospital Universitari    Arnau 

de Vilanova 

*Horari Centre mèdic de Llardecans: de dilluns a divendres de 9 h a 11 h.

**Horaris CAP La Granadella: de dilluns a divendres de 8 h a 15 h. 

***Horaris PAC La Granadella: de dilluns a divendres de 15 h a 8 h i, dissabtes, diumenges i festius de 9 h a 14 h. 

mailto:cecat@gencat.cat
mailto:ajuntament@llardecans.cat
mailto:ajuntament@llardecans.cat
mailto:granadella.lleida.ics@gencat.cat
mailto:granadella.lleida.ics@gencat.cat
mailto:arnau@arnau.scs.es
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6.1.3 ELEMENTS VULNERABLES 

VULNERABILITAT MUNICIPAL PER VENTADES (VENTCAT) 

CODI NOM 
Persona 

de 
contacte 

Telèfon ÚS 

DADES DE 
LOCALITZACIÓ 

AFECTACIÓ ELEMENTS 
VUNLERABLES 

Adreça 

Coordenades    
UTM 31/ ETRS89 INFOCAT Sector VENTCAT Sector 

X Y 

URB1 
Nucli 

Llardecans 
Nucli 

Nucli 
urbà 

295.029 4.583.056 SÍ 
SECTOR 

III 
SÍ 

Tot el 
municipi 

EQ2 
Escola Arc 
d'Adà (ZER 

L'Oliver) 

Equipam
ent 

C/ 
Raval, 

s/n 
294.822 4.583.073 SÍ 

SECTOR 
III 

SÍ 
Tot el 

municipi 

EQ3 
Consultori 
Mèdic de 

Llardecans 

Equipam
ent 

C/ 
Raval, 

s/n 
294.873 4.583.115 SÍ 

SECTOR 
III 

SÍ 
Tot el 

municipi 

EQ4 

Llar de jubilats 
(Llar de la gent 
gran Verge del 

Loreto) 

Equipam
ent 

Pl. dels 
Arbres, 

1 
295.159 4.583.156 SÍ 

SECTOR 
III 

SÍ 
Tot el 

municipi 

EQ5 
Piscines 

Municipals de 
Llardecans 

Equipam
ent 

C/ Raval 
s/n 

294.757 4.583.030 SÍ 
SECTOR 

III 
SÍ 

Tot el 
municipi 

EQ6 

Pavelló 
Poliesportiu 
Municipal de 
Llardecans 

Equipam
ent 

C/ 
Raval, 

s/n 
294.707 4.582.996 SÍ 

SECTOR 
III 

SÍ 
Tot el 

municipi 

AL7 

Església 
Parroquial  

de la Mare de 
Déu de 

l’Assumpció 

Altres 
C/ Vila 

Closa, 2 
295.136 4.583.322 SÍ 

SECTOR 
III 

SÍ 
Tot el 

municipi 

AL8 
Capella de la   
Mare de Déu 

de Loreto 
Altres 

C/ Verge 
de 

Loreto, 
14 

295.018 4.583.251 SÍ 
SECTOR 

III 
SÍ 

Tot el 
municipi 

AL9 Solar Altres 
C/ Verge 

de 
Loreto, 9 

295.065 4.583.216 SÍ 
SECTOR 

III 
SÍ 

Tot el 
municipi 

HA10 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR11 

Granja 

Granges 
Pol.2 

Parc. 1 i 
3 

295.491 4.582.692 SÍ 
SECTOR 

III 
SÍ 

Tot el 
municipi 
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VULNERABILITAT MUNICIPAL PER VENTADES (VENTCAT) 

CODI NOM 
Persona 

de 
contacte 

Telèfon ÚS 

DADES DE 
LOCALITZACIÓ 

AFECTACIÓ ELEMENTS 
VUNLERABLES 

Adreça 

Coordenades    
UTM 31/ ETRS89 INFOCAT Sector VENTCAT Sector 

X Y 

GR12 
Granja 

Ramon, SL 
Granges 

Pol. 2 
Parc. 
110 

295.848 4.582.631 SÍ 
SECTOR 

III 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR13 

Granja 

Granges 
Pol. 2 

Parc. 28 
296.404 4.582.590 SÍ 

SECTOR 
II 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR14 

Granja 

(baixa) 

Granges 
Pol. 2 
Parc. 
105 

295.744 4.582.148 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR15 

Granja 

(inactiva) 

Granges 
Pol. 2 
Parc. 
106 

295.743 4.582.204 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR16 

Granja 

(inactiva) 

Granges 
Pol. 2 
Parc. 
110 

295.799 4.582.187 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR17 

Granja 

Granges 
Pol. 3 

Parc. 16 
295.568 4.583.302 SÍ 

SECTOR 
I 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR18 

Granja 

Granges 
Pol. 3 
Parc. 
329 

296.753 4.583.401 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR19 

Granja 

Granges 
Pol. 3 
Parc. 
329 

296.792 4.583.314 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR20 

Granja 

Granges 
Pol. 3 
Parc. 
329 

296.865 4.583.270 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR21 

Granja 

Granges 
Pol. 3 
Parc. 
329 

296.885 4.583.212 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR22 

Granja 

Granges 
Pol. 3 

Parc. 89 
i 92 

297.734 4.583.149 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 
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VULNERABILITAT MUNICIPAL PER VENTADES (VENTCAT) 

CODI NOM 
Persona 

de 
contacte 

Telèfon ÚS 

DADES DE 
LOCALITZACIÓ 

AFECTACIÓ ELEMENTS 
VUNLERABLES 

Adreça 

Coordenades    
UTM 31/ ETRS89 INFOCAT Sector VENTCAT Sector 

X Y 

GR23 

Granja 

(baixa) 

Granges 
Pol. 3 
Parc. 
102 

297.498 4.583.027 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR24 

Granja 

(inactiva) 

Granges 
Pol. 4 
Parc. 
372 

297.257 4.582.937 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR25 Llar Bovi, SCP Granges 
Pol. 3 
Parc. 
137 

296.823 4.583.133 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR26 

Granja 

Granges 
Pol. 3 

Par. 141 
i 142 

296.426 4.583.169 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR27 

Granja 

Granges 
Pol. 3 
Parc. 
172 

296.341 4.582.678 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR28 

Granja 

Granges 
Pol. 3 
Parc. 
193 

297.087 4.582.597 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR29 

Granja 

Granges 
Pol. 4 
Parc. 
321 

295.005 4.582.602 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR30 

Granja 

Granges 
Pol. 4 

Parc. 49 
294.375 4.582.582 SÍ 

SECTOR 
II 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR31 

Granja 

Granges 
Pol. 4 

Parc. 70 
i 71 

295.066 4.582.460 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR32 

Granja 

Granges 
Pol. 4 

Parc. 81 
295.370 4.582.664 SÍ 

SECTOR 
II 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR33 
La Fàbrica, 

SCCL 
Granges 

Pol. 4 
Parc. 83 

i 84 
295.489 4.582.384 SÍ 

SECTOR 
II 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR34 

Granja 

Granges 
Pol. 4 
Parc. 
202 

294.053 4.582.283 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 
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VULNERABILITAT MUNICIPAL PER VENTADES (VENTCAT) 

CODI NOM 
Persona 

de 
contacte 

Telèfon ÚS 

DADES DE 
LOCALITZACIÓ 

AFECTACIÓ ELEMENTS 
VUNLERABLES 

Adreça 

Coordenades    
UTM 31/ ETRS89 INFOCAT Sector VENTCAT Sector 

X Y 

GR35 

Granja 

Granges 
Pol. 4 
Parc. 
243 

295.499 4.581.853 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR36 

Granja 

Granges 
Pol. 4 
Parc. 
280 

293.499 4.582.384 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR37 Els Plans Granges 
Pol. 4 
Parc. 
321 

295.864 4.581.760 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR38 

Granja 

Granges 

Pol. 4 
Parc. 
357 i 
358 

296.088 4.580.652 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR39 

Granja 

Granges 
Pol. 4 
Parc. 
372 

295.666 4.581.973 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR40 

Granja 

(baixa) 

Granges 
Pol. 5 

Parc. 69 
i 70 

298.044 4.585.137 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR41 Granges 
Pol. 5 
Parc. 
134 

296.819 4.583.740 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR42 
Bovins 

Montsas SCP 
Granges 

Pol. 5 
Parc. 
134 

296.801 4.583.775 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR43 Granges 
Pol. 5 
Parc. 
134 

296.778 4.583.806 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR44 

Granja 

Granges 
Pol 5 
Parc. 
134 

296.844 4.583.799 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR45 

Granja 

Granges 
Pol. 5 
Parc. 
134 

296.815 4.583.836 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR46 Les Planes Granges 
Pol. 3 

Parc. 54 
296.030 4.583.871 SÍ 

SECTOR 
I 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR47 
IGL Estruços, 

SL (baixa) 
Granges 

Pol. 5 
Parc. 
204 

296.105 4.583.629 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 
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VULNERABILITAT MUNICIPAL PER VENTADES (VENTCAT) 

CODI NOM 
Persona 

de 
contacte 

Telèfon ÚS 

DADES DE 
LOCALITZACIÓ 

AFECTACIÓ ELEMENTS 
VUNLERABLES 

Adreça 

Coordenades    
UTM 31/ ETRS89 INFOCAT Sector VENTCAT Sector 

X Y 

GR48 

Granja 

Granges 
Pol. 6 

Parc. 91 
i 60 

293.778 4.586.972 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR49 
Explotació 

Agropecuària 
La Valleta 

Granges 

Pol. 6 
Parc. 
151, 

152, 155 

294.617 4.585.745 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR50 
Agropecuària 

La Valleta 
Granges - 294.193 4.585.220 SÍ 

SECTOR 
I 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR51 

Granja 

(inactiva) 

Granges 
Pol. 6 
Parc. 
281 

294.883 4.583.922 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR52 

Granja 

Arque 

Granges 
Pol. 6 
Parc. 
283 

294.969 4.583.890 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR53 

Granja 

(inactiva) 

Granges 
Pol. 6 
Parc. 
315 

295.447 4.583.483 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR54 

Granja 

Granges 

Casc 
urbà - 

TREUR
E 

295.085 4.583.427 SÍ 
SECTOR 

III 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR55 El Comellar Granges 
Pol. 6 
Parc. 
352 

296.042 4.584.043 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR56 

Granja 

Granges 
Pol.  7 
Parc. 
158 

294.311 4.583.887 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR57 

Granja 

Granges 
Pol. 7 
Parc. 
171 

294.304 4.583.718 SÍ 
SECTOR 

I 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR58 

Granja 

Granges 
Pol. 3 

Parc. 7 
295.317 4.583.192 SÍ 

SECTOR 
III 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR59 

Granja 

Granges 
Pol. 1 

Parc. 15 
294.847 4.580.583 SÍ 

SECTOR 
II 

SÍ 
Tot el 

municipi 
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VULNERABILITAT MUNICIPAL PER VENTADES (VENTCAT) 

CODI NOM 
Persona 

de 
contacte 

Telèfon ÚS 

DADES DE 
LOCALITZACIÓ 

AFECTACIÓ ELEMENTS 
VUNLERABLES 

Adreça 

Coordenades    
UTM 31/ ETRS89 INFOCAT Sector VENTCAT Sector 

X Y 

GR60 

Granja 

Granges 
Pol. 2 
Parc. 
170 

296.425 4.581.432 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR61 

Granja 

Granges 
Pol. 9 

Parc. 58 
291.984 4.589.251 SÍ 

SECTOR 
I 

SÍ 
Tot el 

municipi 

GR62 
Granja  

Granges 
Pol. 3 
Parc. 
218 

297.506 4.582.549 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR63 Granges 
Pol. 3 
Parc. 
152 

295.810 4.582.943 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

GR64 
Ganados Gili 

SA 
Granges 

Pol. 2 
Parc. 
166 

296.951 4.581.394 SÍ 
SECTOR 

II 
SÍ 

Tot el 
municipi 

EQ65 
Llar Infants 

OLIAT 
Equipam

ent 
C/ Raval 

s/n 
294.815 4.583.112 SÍ 

SECTOR 
III 

SÍ 
Tot el 

municipi 

Nota: L’avís dels elements vulnerables es realitzarà per via telefònica i/o vehicle municipal (sempre que sigui possible, essent 
avaluada aquesta opció segons els risc i segons les condicions existents en el moment de l’emergència). Tot i no assegurar l’avís 
a tots els elements vulnerables afectats, també es pot considerar l’aplicació mòbil eBando i la megafonia del nucli urbà per 
informar sobre el risc i/o emergència (Consultar Document 7. Cartografia específica). 
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FITXES HABITATGES AÏLLATS: 

DADES HABITATGE AÏLLAT LILIANA TEIXEIRA 

CODI 
Nom 

edificació 
Ús de 

l'edificació 
Ocupació 
de l’edifici 

Nº 
habitants 

Accés 
principal 

Ubicació 
habitatge 

Franja 
protecció 

25 m 

Evacuaci
ó mitjans 

propis 

Dades de contacte 
Coordenades 

UTM 31/ETR S89 

X Y Titular Mitja d’avís 

HA01 

Habitatge 
aïllat Habitatge No Si 

Mitja d’avís 

Nota: L’avís dels elements vulnerables es realitzarà per via telefònica i/o vehicle municipal (sempre que sigui possible, essent avaluada aquesta opció segons els risc i segons les condicions 
existents en el moment de l’emergència). Tot i no assegurar l’avís a tots els elements vulnerables afectats, també es pot considerar l’aplicació mòbil eBando i la megafonia del nucli urbà per 
informar sobre el risc i/o emergència (Consultar Document 7. Cartografia específica). 
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6.1.4 CENTRES D’ACOLLIDA 

CENTRES D’ACOLLIDA 

CODI TIPUS NOM 

CARACTERÍSTIQUES DADES DE LOCALITZACIÓ 

AFECTACIÓ PER 
RISC Capacitat Llits Calefacció 

Dutxes 
amb 
aigua 

calenta 

Cuina Adreça Responsable Telèfon 

CA01 
Equipament 

municipal 

Pavelló 
Poliesportiu 
Municipal 

de 
Llardecans 

500 0 NO SI NO 
C/ del Raval, 

s/n 

Incendi forestal 
(segons indret 
de l’incendi)  

Ventades 

CA02 Església 

Església 
Parroquial 
de la Mare 
de Déu de 

l’Assumpció 

500 0 SI NO NO 
C/ Vila 

Closa, 2 

Incendi forestal 
(segons indret 
de l’incendi) 

Ventades 

CA03 Escola 
Escola Arc 
d’Adà (ZER 

l’Oliver) 
50 0 SI NO SI C/ Raval, s/n 

Incendi forestal 
(segons indret 
de l’incendi) 

Ventades 

CA04 Casa Rural* Cal Xolva 10 10 SI SI SI 
C/ Vila 

Closa, 15 

Incendi forestal 
(segons indret 
de l’incendi) 

Ventades 

Nota: Tenint en compte que alguns dels centres d’acollida relacionats en la taula són alhora elements vulnerables (podent estar aïllats o bé formant part del nucli urbà), i que per tant, poden 

estar afectats per algun risc (veure columna “Afectació per risc”); en cas d’incendi forestal (INFOCAT) i ventades (VENTCAT) valorarà la possibilitat d’ús de cadascun dels centres d’acollida 

previstos en funció de la zona en la que s’hagi declarat l’emergència, tenint en compte que no hagin estat afectats per l’emergència corresponent. 

* Recurs privat
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6.1.5 MITJANS DE COMUNICACIÓ

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

DESCRIPCIÓ 
DADES DE LOCALITZACIÓ 

LOCALITZACIÓ TELÈFON 

Web de l’Ajuntament 

de Llardecans 
http://llardecans.ddl.net/ 

973 130 201 

(Ajuntament) 

Facebook de l’Ajuntament 

de Llardecans 

https://www.facebook.com/ 

ajuntamentdellardecans/ 

eBando Llardecans 
https://app.ebando.es/channel/ll

ardecans 

Núm ISSI Xarxa Rescat 

6.1.6 MUNICIPIS VEÏNS 

MUNICIPIS VEÏNS 

MUNICIPI SITUACIÓ 
TELÈFON 

AJUNTAMENT 

TELÈFON POLICIA 

LOCAL 

Aitona Nord-oest 973 794 010 - 

Sarroca de Lleida Nord-est 973 126 001 - 

Torrebesses Nord-est 973 126 059 - 

La Granadella Est 973 133 017 - 

Flix Sud 977 410 153 

 guàrdia municipal: 

977 411 158

Maials Sud-oest 973 130 004 - 

Seròs Oest 973 780 009 - 

Font: Municat 

6.2 CATÀLEG DE MITJANS I RECURSOS 

6.2.1 MITJANS I RECURSOS DE L’AJUNTAMENT 

MATERIAL SENYALITZACIÓ 

MATERIAL SENYALITZACIÓ 

NOM / TIPUS 
PERSONA DE 
CONTACTE 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Telèfon Ubicació Adreça 

10 tanques 

metàl·liques color groc 

Magatzem 

municipal 
C/ del Raval, s/n 

http://llardecans.ddl.net/
https://www.facebook.com/%20ajuntamentdellardecans/
https://www.facebook.com/%20ajuntamentdellardecans/
https://app.ebando.es/channel/llardecans
https://app.ebando.es/channel/llardecans
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MATERIAL SENYALITZACIÓ 

NOM / TIPUS 
PERSONA DE 
CONTACTE 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Telèfon Ubicació Adreça 

i 2 tanques de plàstic 

color vermell  

8-10 cons
Magatzem 

municipal 
C/ del Raval, s/n 

MATERIAL IL·LUMINACIÓ 

MATERIAL IL·LUMINACIÓ 

NOM / TIPUS 
PERSONA DE 
CONTACTE 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Telèfon Ubicació Adreça 

Grup electrogen 
Magatzem 

municipal 
C/ del Raval, s/n 

MAQUINÀRIA 

MAQUINÀRIA 

NOM / TIPUS 
PERSONA DE 
CONTACTE 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Telèfon Ubicació Adreça 

Tractor 
Magatzem 

municipal 
C/ del Raval, s/n 

Diversos tractors* 

Contacte amb els propietaris 

(pagesos) mitjançant pregó 

municipal per megafonia i/o 

eBando 

Vàries 

*Recursos privats propietat dels habitants (pagesos) del municipi de Llardecans.

PUNTS D’EMMAGATZEMATGE D’AIGUA 

PUNTS D’EMMAGATZEMATGE D’AIGUA 

CODI NOM 

CARACTERÍSTIQUES DADES DE LOCALITZACIÓ 

Tipus 
Capacita

t (m3) 

Accés 

camió 

Accés 

helicòpter 
Sector 

Coordenades 

UTM 31/ETR S89 

X Y 

PA01 

Piscines 

Municipals de 

Llardecans 

Dipòsit 

obert 
730 No Si 

Sector 

I 
294.757 4.583.030 

PA02 Bassa Bona 
Dipòsit 

obert 
1.200 Si Si 

Sector 

I 
294.790 4.582.964 



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Llardecans Novembre 2020 

87 

PUNTS D’EMMAGATZEMATGE D’AIGUA 

CODI NOM 

CARACTERÍSTIQUES DADES DE LOCALITZACIÓ 

Tipus 
Capacita

t (m3) 

Accés 

camió 

Accés 

helicòpter 
Sector 

Coordenades 

UTM 31/ETR S89 

X Y 

PA03 Depuradora 
Dipòsit 

obert 
2.000 Si Si 

Sector 

II 
294.767 4.583.033 

PA04 
Bassa de 

reg* 
Bassa --- --- --- 

Sector 

II 
296.780 4.580.309 

PA05 
Bassa de 

reg* 
Bassa --- --- --- 

Sector 

I 
289.339 4.585537 

* Recurs de tipus privat.

TRANSPORT D’AIGUA I BOMBEIG 

TRANSPORT D’AIGUA I BOMBEIG 

CODI NOM / TIPUS 
PERSONA DE 
CONTACTE 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Telèfon Ubicació Adreça 

PAm01 
1 Cuba d’aigua  

de 4.000 l.* 

Magatzem 

municipal 
C/ del Raval, s/n 

- 

Diverses cubes 

d’aigua de diverses 

capacitats** 

Contacte amb els propietaris 

(pagesos) mitjançant pregó 

municipal per megafonia i/o 

eBando 

Vàries 

*Recurs propietat de l’ADF Bosc Verd (núm. ADF 071).

**Recursos privats propietat dels habitants (pagesos) del municipi de Llardecans. 

6.2.2 VEHICLES MUNICIPALS 

VEHICLES MUNICIPALS 

TIPUS I 
MODEL 

MATRÍCULA 
PERSONA DE 
CONTACTE 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Telèfon Pàrking Adreça 

Vehicle mixt 

adaptable 

Model: Peugeot 

Partner Rancho 

Magatzem 

municipal 

C/ del Raval, 

s/n 
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6.2.3 XARXA D’HIDRANTS MUNICIPAL 

SITUACIÓ 

NÚM. 
IDENTIFICACIÓ 

HIDRANT 
TIPUS NUCLI CARRER 

COORDENADES 

UTM 31/ETRS 89 

X Y 

H1 
Aeri de 3 
boques 

Llardecans C/ d’Adar 294.978 4.583.397 

H2 
Aeri de 3 
boques 

Llardecans C/ d’Adar 295.070 4.583.423 

H3 
Aeri de 3 
boques 

Llardecans C/ d’Adar 295.158 4.583.355 

H4 
Aeri de 3 
boques 

Llardecans C/ Flix 295.154 4.583.075 

H5 
Aeri de 3 
boques 

Llardecans C/ Flix 295.217 4582967 

H6 
Aeri de 3 
boques 

Llardecans C/ Flix 295.259 4.582.908 

H7 - Llardecans C/ Santa Anna 295.072 4.582.996 

H8 
Aeri de 3 
boques 

Llardecans 
Plaça dels 

Arbres 
295.141 4.583.181 

H9 - Llardecans C/ Raval 294.878 4.583.102 

H10 - Llardecans C/ Raval 295.006 4.583.245 

H11 - Llardecans C/ Raval 294.471 4.582.962 

H12 Arqueta Llardecans C/ Segrià 294.927 4.583.224 

H13 - Llardecans 
Camí del 
Cementiri 

295.211 4.583.407 

6.2.4 ENTITATS, ASSOCIACIONS I GRUPS VOLUNTARIS LOCALS 

ENTITATS, ASSOCIACIONS I GRUPS VOLUNTARIS LOCALS 

NOM 
PERSONA DE 
CONTACTE 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

ADREÇA Telèfon 

Societat La Garriguenca Pl. dels arbres, 1 

AMPA C/ del Raval, s/n 

Club de Futbol Sala Afores s/n 

Associació de dones 

L’Espiga 
Pl. dels arbres, 1 

La Colla dels Xofers 
C/ Verge del 

Loreto, 8 
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6.2.5 SERVEIS BÀSICS 

SERVEIS BÀSICS 

SERVEI 
PERSONA / EMPRESA / 

ENTITAT DE 
CONTACTE 

DADES DE 
LOCALITZACIÓ 

Telèfon / Fax* 

Aigua potable 

Ajuntament de Llardecans 

Mancomunitat d’Aigües  

de les Garrigues  

(La Granadella) 

Electricitat Eléctrica Seronense, S.L. 

Telefonia (fixa i mòbil) 

Internet (ADSL i Wifi) 

Telefónica Moviles 

España, S.A. 

Serossense Telecom 

Informàtica i Wireless, 

S.L.

Escombraries 
Consorci de Residus   

del Segrià 

Transport escolar 
Autocars Gamón 

Autocars Solé Seró 

*L’Ajuntament de Llardecans abasta d’aigua potable als habitants del municipi, a través de l’aigua subministrada al

mateix per la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues.
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6.2.6 SERVEIS SANITARIS 

SERVEIS SANITARIS 

SERVEI 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Telèfon 
Fax /    

Correu electrònic 
Adreça 

Consultori Mèdic  

de Llardecans* 
C/ del Raval, 62 

CAP La 
Granadella** C/ de la Pobla, 74 

La Granadella Punt d’Atenció 
Continuada (PAC) 
La Granadella*** 

Hospital Universitari 

Arnau de Vilanova 

 Avinguda Alcalde 

Rovira Roure, 80.  

Lleida 

Farmàcia C/ del Raval, 60 

*Horari Centre mèdic de Llardecans: de dilluns a divendres de 9 h a 11 h.

**Horaris CAP La Granadella: de dilluns a divendres de 8 h a 15 h. 

***Horaris PAC La Granadella: de dilluns a divendres de 15 h a 8 h i, dissabtes, diumenges i festius de     9 h a 14 h. 

6.2.7 ALTRES MITJANS I RECURSOS PRIVATS 

ALIMENTACIÓ 

ALIMENTACIÓ 

TIPUS NOM 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Persona de 
contacte 

Adreça Telèfon 

Forn de pa Cal Sisco 

Queviures Plus Fresc 

Queviures Montserrat Jové 

Carnisseria Carnisseria Nuri 

Peixateria Peixateria Pili 

mailto:granadella.lleida.ics@%20gencat.cat
mailto:granadella.lleida.ics@%20gencat.cat
mailto:granadella.lleida.ics@gencat.cat
mailto:arnau@arnau.scs.es
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ALTRES ESTABLIMENTS / ACTIVITATS 

ESTABLIMENTS / ACTIVITATS 

TIPUS NOM 

DADES DE LOCALITZACIÓ 

Persona de 
contacte 

Adreça Telèfon 

Taller de ferro i 

maquinaria agricola 

Taller 

Almacellas-

Prunera 

C/ Flix, s/n 

Taller de ferro i 

maquinaria agricola  

Taller Mont 

vidal 

C/ Lluis 

Companys,3 

Productes ramaders 
New Farms 

S.L.
C/ Flix, s/n 

TRANSPORT DE PERSONES 

TRANSPORT DE PERSONES 

TIPUS NOM 
DADES DE LOCALITZACIÓ 

Telèfon Ubicació (municipi) 

Autocars i     

autobusos de línia 

ALSA Grupo, S.L.U. 

(Bus Eix de l’Ebre) 
Lleida 

Autocars i     

autobusos de línia 

Hife S.A. 

(Bus Eix de l’Ebre) 
Tortosa 

Transport escolar Autocars Gamón Torrefarrera 

Transport escolar Autocars Solé Seró Juncosa 

Taxi Eix Taxi La Granadella 

Taxi Baix Segre Seròs 

http://www.icitta.es/vives_bagues_javier-1556300-a.html
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DOCUMENT 7. CARTOGRAFIA ESPECÍFICA (PER A CADA RISC) 

ÍNDEX PLÀNOLS 

1. Plànol d’emplaçament del municipi de Llardecans.

2. Plànols de Risc Incendis Forestals (INFOCAT):

2.1.  Plànol de Risc Incendis Forestals del municipi de Llardecans.

2.2.  Plànol de Risc Incendis Forestals del nucli urbà de Llardecans.

3. Plànols de Risc de ventades (VENTCAT):

3.1.  Plànol de Risc de ventades del municipi de Llardecans.

3.2.  Plànol de Risc de ventades del nucli urbà de Llardecans.

A continuació es presenta una taula amb la codificació utilitzada per a cada element vulnerable. Aquesta 

codificació és la utilitzada en la cartografia. 

CODIFICACIÓ ELEMENTS VULNERABLES 

CODI ELEMENTS 

VULNERABLES 
DESCRIPCIÓ 

URB Nucli urbà, urbanització 

EQ Equipament 

HA Habitatge aïllat 

GR Granja 

AL Altres: esglésies, capelles, ermites,... 
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NORMATIVA ESPECÍFICA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

A continuació s’inclou normativa específica de prevenció d’incendis forestals, així com el corresponent 

àmbit d’aplicació de la mateixa: 

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals

“Capítol 1. Àmbit d’aplicació.

Article 1.

1.1 Les normes i prohibicions contingudes en aquest Decret seran d'aplicació a tots els terrenys forestals de

Catalunya definits a l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, siguin o no poblats

d'espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta.

• Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions

sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

“Article 1. Objecte de la Llei.

L’objecte d’aquesta llei és establir mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de

població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que

els envolta.

• Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

“Article 2. Àmbit d'aplicació.

2.1  Aquest Decret s'aplica a les urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la trama

urbana i que estan situades a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals i a les edificacions i

les instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals.

2.2  S'exclouen de l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret les edificacions i les instal·lacions destinades a

explotacions agrícoles i ramaderes i els habitatges que hi són vinculats. Aquestes edificacions,

instal·lacions i habitatges resten sotmeses a les disposicions del Decret 64/1995, de 7 de març, pel

qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, i a les del Decret 241/1994, de 26 de

juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de

la NBE-CPI/91.

• DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a

adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures

“Article 3. Àmbit d'aplicació i definicions.
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3.1 Les disposicions d’aquest Decret s’apliquen a les activitats i centres d’interès per a la protecció 

civil de Catalunya detallats a l’annex I, epígraf A, i a les activitats i centres d’interès per a la protecció 

civil local compresos a l’annex I, epígraf B. 

3.2 Igualment, la direcció general competent en matèria de protecció civil, en virtut del que estableixen 

l’article 16.a) i l’annex VIII, o bé el municipi afectat, d’acord amb l’article 17.c), d'ofici o a petició de la 

persona interessada, poden incloure dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret noves activitats i 

centres que, sense estar inclosos en els epígrafs A i B de l’annex I, presentin un especial risc o un 

risc significatiu, respectivament, seguint el procediment que assenyalen els articles 20, 21, 22 i 23. 

3.3 Així mateix, la persona titular d’un centre o activitat no sotmès al present Decret pot elaborar un 

protocol d’actuació en emergències per tal de regular internament les actuacions destinades a adoptar 

mesures d’autoprotecció i els mitjans personals i materials necessaris per afrontar situacions de risc i 

d’emergència. 

3.4 Si l'activitat afecta més d'un municipi, tindrà la consideració d'activitat d'interès per a la protecció 

civil de Catalunya. 

...” 

“Annex I Catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en protecció civil. 

A. Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya.

... 

i) Urbanitzacions i nuclis de població situats en terrenys forestals o en la franja de 500 m que els

envolta, les obres dels quals no estiguin recepcionades per l’Ajuntament, o que no estiguin inclosos 

en un pla de protecció civil municipal. Es pot admetre un pla únic per a diferents urbanitzacions i nuclis 

de població, sempre que es prevegin els riscos particulars de cada un i sempre que es consideri 

l’efecte dòmino entre ells”. 
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XARXA RESCAT

Protecció Civil
Ajuntaments sense PPLL

“2016”
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Índex

Presentació
• Què és Rescat ?

• Utilització del terminal
• Telèfon de consultes i/o incidències

Descripció del terminal
Operativa del servei
• Trucada entre terminals del municipi

• Trucada a CECAT

• Trucada al grup COMARQUES
• Trucada d’emergència (només en cas de perill)

• Recepció de Missatges SDS

• Posició GPS
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RESCAT és la xarxa de Radiocomunicacions d’Emergència de la 
Generalitat de Catalunya.

És una xarxa de radiocomunicacions que aplega i substitueix les 
principals xarxes diferents i existents fins avui a Catalunya.

Es una xarxa de País perquè té la voluntat de servir a tots i cadascun 
dels col·lectius implicats en la seguretat i les emergències.

Es una xarxa de País que neix amb la voluntat d’arribar a tots els indrets
que sigui necessari: també els túnels i els interiors d’edifici.

La finalitat d’aquest desplegament de terminals a RESCAT és dotar 
aquests municipis d’un mitjà de coordinació addicional a nivell de 
Protecció Civil.

Què és Rescat ?
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• Existeix un telèfon de consultes i/o incidències operatiu les 24h del dia:

• El telèfon estarà disponible per atendre:

� Consultes sobre la planificació del desplegament.
� Informació general sobre RESCAT.

� Incidències amb els terminals.

Telèfon de consultes i/o incidències
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• Les millores afegides als terminals son les següents:

� Configuració única per tots els terminals (mateixa plantilla)

� Escàner (mode escolta del seu grup i la comarca)

� Mode DMO
� GPS amb brúixola

� Autenticació dels terminals

� Canvi rang de ISSI’s
� Monitoritzats (referent a mancances de cobertura)

� Estandardització de tecles.

Millores dels Terminals – Reprogramació 2016
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• El terminal pot utilitzar-se en els següents casos:

� Comunicar-nos
� Amb l’altre terminal de l’Ajuntament .
� Amb el CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya). Només en cas 

de necessitat o simulacres programats.
� Amb tots els Ajuntaments de la COMARCA a la qual és pertany.

� Possibilitat d’utilitzar el Mode DMO quan no tinguem cobertura.

� Trucades d’emergència . Només en cas de perill .

Utilització del terminal
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Descripció del terminal

1. Volum / Selecció canal

2. Mode

3. PTT

11. Botó Emergència

8. Tecles de 
Menú
(Navegació)

9. Micro. Auricular 
(per a trucades 
telèfon). Altaveu 
a la part posterior

7. Tecla telèfon 
vermella

6. Teclat alfanumèric

5. Micro (per a 
trucades telèfon)

4. Tecla telèfon 
verda

10. Indicador 
nivell de 
bateria

12. Indicador nivell 
de cobertura
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Menú Principal

• La pantalla que apareix quan s’engega el terminal (desprès del missatge 
de benvinguda) és la Pantalla Principal . La informació que es pot veure 
és la següent  

Nº ISSI

Xifrat no actiu a la Xarxa

Indicador del nivell 
de bateria

Grup Seleccionat

Indicador del nivell 
de cobertura

Hora

Carpeta Seleccionada
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• Funcionament habitual. Comunicació entre terminals del mateix 
municipi:

1. Encendre el terminal.
a) Deixar polsat una estona el botó “Mode” fins que s’encén.

2. Entrar al nostre grup segons demarcació (Barcelona, Lleida, etc.)
a) Polsem un cop “Mode” i amb la tecla    cerquem fins trobar  la nostra 

demarcació.
b) Un cop l’hem trobat, amb la rodeta anem rodant fins cercar el nostre municipi.
c) I finalment polsar el PTT per seleccionar aquest canal.

3. Un cop dins el nostre canal, mantenir polsat el botó PTT mentre es 
vol parlar amb l’altre terminal.

Operativa del servei (I)
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• Trucada a CECAT:

1. Encendre el terminal.
a) Deixar polsat una estona el botó “Mode” fins que s’encén.

2. Entrar a l’agenda del terminal.
a) Per accedir a la Pantalla d’Agenda des de la pantalla principal cal prémer la 

tecla     i desplaçar-se amb les tecles de navegació a dreta o esquerra fins a 
trobar una icona amb forma d’arxiu (agenda).

3. Accedir a la subcarpeta CECAT
a) Un cop dins polsem la tecla    fins  cercar la nostra demarcació. Un cop cercada, 

polsem la tecla verda per accedir-hi i finalment, polsem el PTT per fer la trucada.

Operativa del servei (II)

Prement la tecla
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• Comunicació entre terminals de la mateixa comarca:

1. Encendre el terminal.

2. Entrar al grup COMARQUES
a) Polsem un cop “Mode” i amb la tecla    cerquem fins trobar COMARQUES.
b) Un cop l’hem trobat, amb la rodeta anem rodant fins cercar la comarca a la que 

és pertany.
c) I finalment polsar el PTT per seleccionar aquest canal.

3. Un cop dins el canal, mantenir polsat el botó PTT mentre es vol 
parlar amb els altres terminals que estiguin dins del canal en 
qüestió.

Operativa del servei (III)
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• Trucada d’emergència :

1. Encendre el terminal.

2. Polsar continuadament el botó d’emergència fins rebre resposta i 
parlar polsant el botó PTT.

3. Polsar la tecla vermella per finalitzar la trucada.

Operativa del servei (IV)
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Operativa del servei (V)

• Activació / Desactivació Mode Directe (DMO)

1. El DMO permet comunicar 2 o més terminals sense utilitzar recursos de la xarxa

2. Es recomana fer-ho servir per a comunicacions entre terminals pròxims on la 
cobertura de la xarxa no sigui correcte (bàsicament interiors de edificis)

3. Per activar el DMO cal prémer la tecla # durant aproximadament 2”, i seleccionar el 
canal DMO amb el PTT. A la part superior del terminal apareix el text MODE 
DIRECTE.

4. Per parlar es fa de la mateixa manera que en les comunicacions de grup (amb PTT)

5. Per sortir del DMO i tornar al mode TMO (Xarxa) cal prémer la tecla * durant 
aproximadament 2”. El terminal tornar a estar registrat a la Xarxa RESCAT 

13
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Operativa del servei (VI)

Per accedir a la Pantalla Missatges Rebuts des de la pantalla principal cal 
prémer la tecla     i desplaçar-se amb les tecles de navegació a dreta o 
esquerra fins a trobar una icona amb forma de sobre

•Prement la tecla

•Dintre d’aquest nivell es poden veure els 
missatges rebuts

• Recepció de Missatges SDS
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Operativa del servei (VII)

• Informació Ràdio

Per accedir a la Pantalla Informació Ràdio des de la pantalla principal cal 
prémer la tecla     i desplaçar-se amb les tecles de navegació a dreta o 
esquerra fins a trobar una icona amb forma de terminal i informe.

•(*)  La primera vegada, pot tardar hores en detecta r la posició GPS

•Prement la tecla

•Dintre d’aquest nivell es poden veure les 
coordenades del terminal.
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Operativa del servei (VIII)

16

•

• Escàner

•Prement la tecla



2016 RESCAT  i ajuntaments sense policia local

Operativa del servei (VIII)

17

•

•Acceptar

•Cancelar

•mode

•Seleccionem Prioritat

•Si volem que es mostri 
per pantalla o no el canal. •Acceptar

•Un cop fet això, hem de seleccionar el canal «Escàner» per tenir-ho activat. 
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GràciesGràcies
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ANNEX 3. CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ 
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QUÈ CAL FER EN CAS D’INCENDI FORESTAL?

Si sou a Catalunya, un país de clima mediterrani amb molta massa forestal. A l'estiu, la sequera 

eleva sovint el risc d'incendi forestal, però cal tenir en compte que aquest risc també es pot 

produir en períodes de sequera durant l'hivern. Per això cal tenir algunes precaucions. 

• CONSELLS PREVENTIUS:

- No llenceu burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe.

- No llanceu coets, petards, focs d'artifici, globus (per exemple fanalets) o altres artefactes que

continguin foc en zones de perill, ni que sigui a camp ras, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot,

en urbanitzacions envoltades per bosc.

- No utilitzeu barbacoes que no estiguin autoritzades. Recordeu que han de ser d'obra i amb

mataguspires.

- Les cremes de residus al jardí estan prohibides, cal portar-los a l'abocador o triturar-los, i en

faran compost.

- No deixeu mai escombraries ni deixalles al bosc. Utilitzeu els serveis de recollida i els

contenidors adients.

- Elimineu les branques que toquin la façana i allunyeu de la casa les reserves de llenya.

- Tingueu a punt eines bàsiques contra incendis (mànegues, destrals) i alguna reserva

d'aigua.

En situació d'emergència seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos 

a través dels mitjans de comunicació social (emissores de ràdio, televisió, web, Twitter, etc.). 

Recordeu, si necessiteu ajut durant l'emergència, truqueu al112. 

• SI L’INCENDI ARRIBA A CASA VOSTRA:

- Truqueu al 112 i seguiu en tot cas les indicacions de les autoritats.

- Si us fan desallotjar, tanqueu els interruptors de la llum i del gas, agafeu allò imprescindible

(documentació, diners i medicaments) i marxeu on us diguin els serveis de seguretat.

- Si el foc envolta la casa, refugieu-vos a dins, tanqueu portes i finestres i tapeu qualsevol

forat.

- Ompliu d'aigua la banyera i les piques, ruixeu d'aigua les portes i les finestres i col·loqueu

tovalloles molles sota les portes.

http://112.gencat.cat/ca/index.html
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• Tanqueu tots els subministraments de combustible i protegiu-vos amb roba de cotó o de

llana. Si hi ha molt de fum, deixeu els llums encesos i respireu arran de terra.

• SI L’INCENDI US SORPRÈN AL BOSC O A CAMP OBERT:

- Si un incendi us sorprèn a camp obert, allunyeu-vos-en en direcció oposada al vent i, si

podeu, entreu en zona ja cremada.

- Mulleu un mocador i tapeu-vos la cara per evitar el fum. No us refugieu en pous ni en coves.

A prop del mar o de rius, acosteu-vos a l'aigua i, si cal, fiqueu-vos a dins.

- Si sou al cotxe, atureu-vos en un lloc protegit, tanqueu les portes i les finestres i atureu la

ventilació del cotxe.

- Enceneu els fars perquè us puguin trobar enmig del fum.
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➢ MATERIAL DIVULGATIU

Més informació a:  
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/incendi_del_bosc/ 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/incendi_del_bosc/
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QUÈ CAL FER EN CAS DE VENTADES? 

• A CASA:

- Tanqueu i assegureu portes, finestres i tendals. Cal abaixar completament les persianes i, si són

de cordó, subjectar-les adequadament.

- Eviteu deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses i recolliu la roba dels

estenedors per evitar que el vent els pugui fer caure al carrer i provocar un accident.

• A L’EXTERIOR:

- Vigileu amb el mobiliari urbà, l’enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats, les grues,

els contenidors de brossa, l’arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure.

- No pugeu a llocs alts i exposats al vent, com ara les bastides o altres construccions.

- Eviteu els parcs, els jardins i les zones boscoses. Si sou a una zona arbrada, vigileu amb els arbres

que puguin caure i eviteu totes les activitats amb foc. Tingueu en compte també la proximitat dels

arbres als edificis: el vent els podria fer caure a sobre.

- Quan hi hagi temporal amb grans onades, no accediu als punts del litoral afectats pel fort onatge

o als llocs on les onades trenquin amb força, allunyeu-vos d'espigons, esculleres i passejos

marítims. 

• SI HEU DE CONDUIR:

- Consulteu les prediccions del temps i l’estat de les carreteres. Si es preveuen vents forts, eviteu

desplaçar-vos per carretera.

- Si és imprescindible desplaçar-vos, tingueu molta precaució perquè us podeu trobar obstacles a

la via.

- Cal alentir la marxa per poder mantenir la trajectòria del vehicle corregint les desviacions, és

important subjectar el volant amb fermesa.

- Sigueu prudents en els avançaments i mantingueu les distàncies laterals adequades amb els altres

vehicles.

- Si conduïu vehicles de grans dimensions o amb remolc, extremeu les precaucions perquè teniu

més risc de sortir-vos de la via o bolcar.

• SI FEU UNA ACTIVITAT A L’AIRE LLIURE:

- Aneu amb compte en practicar esports a l’aire lliure.
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- En l’esquí, tingueu en compte que els remuntadors poden veure’s afectats pel vent.

- Al mar, no navegueu i vigileu amb els amarratges de les embarcacions. No passegeu per les

esculleres o espigons o zones properes al mar.

- A la muntanya, extremeu les precaucions i no us apropeu ni passegeu pels penya-segats. Tingueu

en compte que el vent pot arrossegar objectes voluminosos (per exemple, pedres per un pendent

pronunciat) i afavorir l’acumulació de neu, amb l'augment consegüent del perill d’allaus.
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MATERIAL DIVULGATIU 

DÍPTIC CONSELLS DAVANT LES VENTADES4 

4 https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/ventades/ 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/ventades/
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ANNEX 4. CRITERIS D’ACTIVACIÓ DELS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
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CRITERIS D'ACTIVACIÓ DELS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INCENDIS FORESTALS 

SITUACIÓ 
FASE 

D'ACTIVACIÓ 

Valoració conjunta dels indicadors següents: 

-El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals.
-El Pla Alfa (nivell 2).
-El SISCOM (nivell 1) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior.

-Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per

tant, de risc. 

-En incendis en què la situació es pugui solucionar amb els mitjans habituals de

gestió d'emergències i l'afectació a la població sigui nul·la o reduïda. 

-A criteri de la Direcció del Pla, quan es produeixin situacions potencialment greus

de GIF. 

PREALERTA 

Valoració conjunta dels indicadors següents: 

-El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals.

-El Pla Alfa (nivell 3).

-El SISCOM (nivell 2) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior.

-Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per

tant, de risc. 

-En incendis que, sense implicar risc per a les persones alienes a l’extinció i per als

béns que no siguin de naturalesa forestal, es preveu que tinguin una duració prou 

important com perquè sigui necessària l’activació d’un dispositiu preventiu especial. 

-En incendis que impliquin un cert perill per a les persones i sigui apropiat ordenar-

ne el confinament o l'evacuació. 

-En incendis importants ja controlats on es fa necessari un control de la zona

afectada als efectes d’evitar que es produeixi una reactivació. 

-Altres supòsits, a criteri del Director o Directora del Pla, que justifiquin l’activació

d’un dispositiu preventiu especial. 

ALERTA 

En base als criteris següents: 

-Grau d’afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (informació, evacuació,
d’urbanitzacions, barris perifèrics, barris de nuclis urbans, etc.).

-Extensió (nombre de municipis afectats, nombre d’hectàrees afectades depenent
del tipus de terreny, etc.) (per exemple >500 ha). 

-Mitjans necessaris.

-Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla, que justifiquin l’activació d’un
dispositiu preventiu especial.

EMERGÈNCIA 1 
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INCENDIS FORESTALS 

SITUACIÓ 
FASE 

D'ACTIVACIÓ 

-Quan es produeixi un GIF o conjunt d’incendis simultanis els efectes dels quals

afectin una extensió important del territori. Aquesta circumstància s'avalua a partir 

dels criteris anteriorment esmentats (per exemple, que posi en perill greu nuclis 

importants de població, duració superior a 48 hores, requeriment de mitjans externs 

a Catalunya, etc.) 

EMERGÈNCIA 2 

RISC PER VENTADES (VENTCAT) 

SITUACIÓ 
FASE 

D'ACTIVACIÓ 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 1 a la comarca del Barcelonès.

- Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a les comarques de densitat de

població alta 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les comarques de densitat de

població baixa 

PREALERTA 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a la comarca del Barcelonès.

- Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les comarques de densitat de

població alta. 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 4 a qualsevol comarca.

- Previsió de ventades amb un SMP grau 5 a qualsevol comarca.

- Previsió de ventades amb un SMP grau 6 a qualsevol comarca.

- El vent està provocant danys poc importants d’abast territorial limitat.

ALERTA 

- El vent està provocant danys importants i amb un abast territorial extens. EMERGÈNCIA 



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Llardecans Octubre 2020 

ANNEX 5. MODELS DE COMUNICAT ORDRES D'EVACUACIÓ I DE 

CONFINAMENT 
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• MODEL DE COMUNICAT PER A L’ORDRE D’EVACUACIÓ:

Comunicat d’Evacuació: 

ATENCIÓ, ATENCIÓ, l’Ajuntament comunica que cal evacuar la zona: __________________________ 

(cal especificar la zona: urbanitzacions, nuclis aïllats, polígons, etc.; el nom dels carrers, camins, etc.) 

Seguiu les següents instruccions: 

• Aneu amb els vostres vehicles a _____________________________________________________ (cal

especificar l’indret i, en cas necessari, la ruta o trajecte a seguir).

• Si no teniu un mitjà de transport propi, dirigiu-vos a: ______________________________________ (cal

especificar l’indret indicant l’adreça), on us recollirem.

• Agafeu només el que sigui imprescindible (documentació, medicació en cas que en preneu, diners, etc.). Si

aneu carregats, l’evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com és necessari.

• A  ______________________ (cal especificar l’indret), podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us

mantindrem informats.

• MODEL DE COMUNICAT PER A L’ORDRE DE CONFINAMENT:

Comunicat de Confinament: 

ATENCIÓ, ATENCIÓ, l’Ajuntament comunica que la població / urbanització / nucli aïllat / polígon, etc. 

__________________________________________________________________________________ ha de 

quedar-se confinada o tancada a casa seva (o en un indret segur).   

Seguiu les següents instruccions: 

• Tanqueu-vos a casa vostra, si sou al carrer tanqueu-vos a l’edifici més pròxim.

• Tanqueu les portes, les finestres, xemeneies i totes les obertures que puguin connectar amb l’exterior. Sota les

portes, per la part interior de l’edifici, poseu-hi tovalloles molles.

• Pareu els sistemes de ventilació i climatització.

• Escoleu la ràdio i/o estigueu atents als mitjans de comunicació: EBando, web de l’ajuntament, etc.

• No sortiu de casa fins que no us ho indiquem.
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ANNEX 6. MODELS DE DECLARACIÓ FORMAL DE PREALERTA, ALERTA I EMERGÈNCIA 

DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL.  





Document Únic de Protecció Civil Municipal de Llardecans Octubre 2020 

MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ DE PREALERTA DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL

MUNICIPAL. 

NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE SITUACIÓ DE PREALERTA DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER 

RISC DE _______________ . 

En/Na ___________________________, Alcalde/ssa de Llardecans, pels poders que tinc, 

DECLARO: 

LA SITUACIÓ DE PREALERTA del Pla de protecció civil municipal, a causa de/d’ ____________ 

______________________________________________________________________________ 

Les mesures previstes són: 

• 

• 

(Alcalde/ssa) 

Llardecans, __________de/d’_______________201__. 

• MODELS DE DECLARACIÓ FORMAL D’ACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

EN ALERTA/EMERGÈNCIA.

NOTIFICACIÓ D’ACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN ALERTA PER RISC DE 

_______________  

En/Na ___________________________, Alcalde/ssa de Llardecans, 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) 

Llardecans, __________de/d’_______________201__. 

mailto:cecat@gencat.cat
mailto:cecat@gencat.cat
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NOTIFICACIÓ D’ACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN EMERGÈNCIA PER RISC DE 

_______________  

En/Na ___________________________, Alcalde/ssa de Llardecans, 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) 

Llardecans, __________de/d’_______________201__. 

• MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL

MUNICIPAL.

NOTIFICACIÓ DE DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL    PER RISC DE 

_______________ 

En/Na ___________________________, Alcalde/ssa de Llardecans, pels poders que tinc, 

DECLARO: 

DISSOLT el Comitè d’Emergències. 

DESACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d’____________________________ 

_____________________________________________________________________________, i la tornada a la 

normalitat. 

Les mesures previstes són: 

• 

• 

(Alcalde/ssa) 

Llardecans, __________de/d’_______________201__. 

mailto:cecat@gencat.cat
mailto:cecat@gencat.cat


Empresa adherida al Programa d’Acords Voluntaris: 

ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL SLU 

B-25820333

Av. Catalunya 96, entresòl 2 · (25300) · Tàrrega 

Telf. / Fax: 973 28 33 15 – 660 62 63 22 

www.arumsa.com · info@arumsa.com 
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