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En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de 
Caràcter  Personal,  li  informem  que  les  dades  de  caràcter  personal  incorporades  en  aquest 
document estan, d'igual forma incorporades al fitxer inscrit amb el codi 2070590794 a l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades denominat PEM, del que és responsable COMEI,SL. Les dades 
de caràcter personal són recollides i presentades exclusivament per garantir l'adequada prestació 
dels serveis de gestió d'emergències del Municipi. Els destinataris d'aquesta informació són, per 
tant, únicament els implicats en la gestió de les emergències municipals.

La nostra empresa té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir 
la seguretat, confidencialitat i integritat de les dades de caràcter personal que tracta.

Les  dades  personals  són  cedides,  per  manament  legal  als  responsables  de la  gestió  de  les 
emergències  municipals  i  als  estaments  oficials  de  gestió  d'emergències  de  la  Comunitat 
Autònoma, i en el seu cas de l'Estat. COMEI,S.L. no es fa responsable del tractament de les 
dades de caràcter personal que facin aquests estaments oficials.

Fora d'aquest supòsit,  les dades personals no seran cedides a tercers sense el consentiment 
exprés i  positiu de les persones indicades,  a excepció dels supòsits legalment establerts i  no 
seran destinades a finalitats diferents a les que van suposar la seva obtenció.

Finalitzada la relació amb el client, les dades seran conservades per motius de seguretat i servei 
amb el  client,  cancel·lant-se els  registres  als  cinc  anys  de la  seva  darrera  utilització,  en  les 
condicions establertes a la legislació vigent, a excepció de voluntat expressa d'aquest.

Li informem que pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i impugnació de 
valoracions en els termes prevists a la Llei Orgànica 15/99 i la normativa de desenvolupament 
d'aquesta, sense entrar en contradicció amb altres normes d'igual o superior rang que la indicada, 
per escrit mitjançant carta dirigida a COMEI,S.L, al Carrer Huelva, 106 de 08020-BARCELONA 
o per correu electrònic a l'adreça PEM@comei.es.
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0.- 0.- ReglamentacióReglamentació

0.1.- Disposicions Bàsiques

El  municipi  de  Vall  de  Cardós ha  dictat  les  següents  disposicions  legals  en  matèria  de 
protecció civil i d’emergències:

• Pla  de  Protecció  Civil  aprovat  i  homologat  per  la  Comissió  de  Protecció  Civil  de 
Catalunya El Pla està integrat pels següents documents:

✔ Document Bàsic de Protecció Civil

✔ Manual Bàsic de Protecció Civil

✔ Manual d'Actuació per emergències derivades de Nevades

✔ Manual d'Actuació per a emergències derivades d'Inundacions.

✔ Manual d'Actuació per a Incendis Forestals

• ADF Mig Pallars,  formada el  1987 pels  municipis  de Alins,  Esterri  de Cardós,  Farrera, 
Lladorre, Llavorsí, Vall de Cardós i Tírvia.

• Comissió de Protecció Civil municipal, creada el dia 7 de març de 2007.

0.2.- Disposicions a emetre en Situació d'Emergència

L’annex 1 d’aquest manual inclou els models de disposicions següents:

• Notificació d’activació i desactivació del Pla de protecció civil municipal (punt 1 de l’annex 
1)

• Ban amb una ordre d’evacuació o de confinament (punt 2 de l’annex 1)

• Comunicat d’informació a la població de la situació (al punt 3 de l’annex 1, avís d’evacuació 
o confinament).

• Ban amb ordre de limitació i condició d’ús dels serveis públics i privats i consum de béns.

• Decret d’alcaldia municipal de requisa

• Decret d’alcaldia de prestació de serveis extraordinaris
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1.- 1.- Dades del municipiDades del municipi

1.1.- Dades generals 

1.1.1.- Situació geogràfica

El municipi de Vall de Cardós està situat a la comarca del Pallars Sobirà, amb les coordenades 
geogràfiques del nucli urbà x=354435 y=4713954 (UTM).

Limita amb els municipis de

Nom de municipi Telèfon de l’Ajuntament Fax de l'ajuntament

La Guingueta 973 62 60 67 973 62 60 67

Llavorsí 973 62 20 08 973 62 20 08

Tírvia 973 62 20 73 973 62 20 73

Alins 973 62 44 05 973 62 44 05

Lladorre 973 62 30 00 973 62 30 00

1.1.2.- Superfície

Superfície  total (km²)  56,2 

Superfície urbana 0,28

Prats i herbassars 5,66 

Conreus 4,40 

Roquissars i tarteres 1,73

Matollar 17,23

Forestal arbrat 26,45

Aigües 0,06

1.1.3.- Població censada i població turística

La població segons el darrer padró és de 392 habitants.

Habitants censats Màxim d’habitants en l’època turística

402

(segons dades cens 2008)
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Nom del nucli Població mínima 
(període)

Població màxima 
(període)

Ribera de Cardós 157
Ainet de Cardós 46
Lladrós 31
Anàs 30
Cassibrós 22
Estaon 18
Surri 13
Bonestarre 9

1.1.4.- Altitud

Altitud màxima amb població/infraestructures Lo calbo (Antenes de repetició - 2291 m)

Altitud mínima amb població/infraestructures Borda de Coixet (812 m)

Altitud del nucli urbà de Ribera de Cardós 910 m

Altitud del nucli urbà d'Ainet de Cardós 926 m

Altitud del nucli urbà de Cassibrós 934 m

Altitud del nucli urbà d'Anàs 1090 m

Altitud del nucli urbà de Bonestarre 1080 m

Altitud del nucli urbà d'Estaón 1250 m

Altitud del nucli urbà de Lladrós 1010 m

Altitud del nucli urbà de Surri 1025 m

1.1.5.- Hidrologia

Rius Noguera de Cardós, riu d'Anàs, riu de Cardedo, Riu de Peracalç.

Rieres destacables Ribera d'Estaón

Torrents destacables Torrent de Cassibós, torrent d'Enterrius, torrent de Soliguera.

Barrancs Barranc d'Aurati,  barranc de Borente,  barranc de la Set, barranc de 
Cassibrós, barranc de Niarte, barranc de la pera, barranc des Torrents, 
barranc de l'Espeixa, barranc de la Mata, barranc de l'Obac, barranc de 
Sensedo.

Llaus

Canals

Llacs Estanys de Campirme, Estany Gran de Campirme, Estany de Finestres, 
Estany de Soliguera.

Embassaments
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1.1.6.- Xarxa viària

Carretera/ 
autopista

Titularitat Punts 
quilomètrics 

Ponts i túnels

Origen Final

L-540 Diputació de Lleida Km 6 Km 16 7 ponts

Accés  al  nucli  de 
Cassibrós

Municipal Pont damunt el Noguera 
de Cardós

Carretera d'Estaón Municipal -

1.1.7.- Xarxa ferroviària
Vall de Cardós no disposa de xarxa ferroviària.

1.1.8.- Xarxa de gas
Vall de Cardós disposa de xarxa de gasificació amb propà, a part de Ribera de Cardós.

1.1.9.- Xarxa elèctrica

Línia elèctrica / 
Transformadors

Tipus Companyia Afecta la massa 
forestal? (S/N)

Línia Tavascan-Llavorsí 110 kv FECSA-ENDESA Circula pel marge del riu
(3)Transformador Ribera de Cardós Caseta N
Transformador Sellarradora Pallé, SA Caseta N
Transformador Ainet Torre
Transformador Ainet Caseta
Transformador Lladrós Caseta
Transformador Anàs Torre
Transformador Bonestarre Torre
Transformador Cassibrós Torrre
Transformador del Pubill Caseta N
Transformador de Surri Caseta N
Transformador d'Estaón Torre N

1.1.10.- Xarxa d'aigua potable

Companyia
Xarxes locals d'abastament, depenent de l'Ajuntament en la seva totalitat

Xarxa privada de Càmping Pubill (Ribera de Cardós)
Xarxa privada del Càmping Les Contioles (Ainet)
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1.2.- Dades específiques associades al risc

1.2.1.- Massa forestal

Situació i límits

Sector/s de 
massa forestal

Situació geogràfica 
(respecte al nucli  

urbà)

Característiques C I

Bosc  de  Cassibrós: 
Solana

E 5 – 8 8

La Mata d'Arrós E 2 – 8 8

Bosc de Niarte SE 8 7 i 5

Anàs: Selva i serra SO 2 – 5 – 8 8

Bosc de Cardedo O 5 8

Selva de nibrós NO 2 – 5 7 i 8

Bosc de Perafita N 5 8

Estabello  (Ribera  de 
Cardós)

SE 8 7

Borente  i  Aurati 
(Ribera de Cardós)

SO 2 – 8 7 – 8 

Cuco del Puig (Surri) O 5 – 8 8

Clots  de  Carbonera 
(Ainet de Cardós)

2 8

C= índex Combustibilitat

I= índex Inflamabilitat

Pistes forestals estratègiques

Són aquelles  pistes que permeten un accés ràpid i  fàcil  ja sigui  amb vehicle  pesant o tot 
terreny. Permeten desenvolupar tasques de control, vigilància i accés a pistes més allunyades 
que s'endinsen en zones forestals.

Codi Sector Origen-Destí Accés Característiques

1-E Cassibrós,  Bosc 
d'Estabello

El Pla de Negua Des de Cassibrós Pista que transcórrer 
entre  el  nucli  de 
Cassibrós i Esterri de 
cardós  passant  pel 
Pla de Negua. També 
té  un  ramal  que 
ressegueix part de la 
carena de la serra de 
Costuix.

2-E Ribera de Cardós Bosc de Borente Km  nº8  de  la 
carretera  L-504, 
direcció  al 
cementiri

Pista  de  8648  m  al 
llarg  del  bosc  de  Lo 
Cuco.  Passa  per  la 
Borda Bellera i Borda 
de Mistarramont
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Codi Sector Origen-Destí Accés Característiques

3-E Cuco del Puig Coll d'Orla i La Mata de Berrós 
(La  Guingueta).  Accés  a  les 
Bordes: de Bernat, de Lladós i 
de Manaut.

Accés  des  de  el 
nucli de Surri.

Pista al llarg del Bosc 
de lo Cuco del Puig.

4-E Selva i Serra Coll d'Orla i La Mata de Berrós 
(La  Guingueta).  Accés  a  les 
Bordes: de Bernat, de Lladós i 
de Manaut.

Accés  des  de  el 
nucli d'Anàs.

Pista  al  llarg  de  la 
Massa  de  Selva  i 
Serra.

5-E Bosc de Calatxo Estaón Borde de Gori Camí  de  perafita. 
Accés motoritzat fins 
a  la  borda,  despés 
camí  sense  accés 
motoritzat.

6-E Bosc de Cardedo Estaón Collada de Burgo 
i Selva de Nibrós

Accés  motoritzat 
parcial

7-E Escomella (bosc de 
Perafita) i Cardedo

Burgo  (municipi  de  la 
Guingueta)

Collada  de 
montalto  i  Lo 
Cabo

Accés motoritzat

8-E Bosc d'Aurati Carretera L-504 a Aurati Accés  des  de  la 
carretera

Pista molt curta

Pistes forestals de penetració i atac

Pistes més estretes  que les catalogades com estratègiques. Normalment són secundàries, de 
difícil accés, i s'endinsen en zones forestals, facilitant un accés més directe al foc.

Codi Sector Origen-Destí Accés Característiques

1-P Estabello Pista d'accés al Pla de Negues Borda 
d'Estabello

Pista  de  la  Borda 
d'Estabello

Camins  1  

Aquesta informació s'inclou al plànol de risc d'incendi.

Hidrants

Hidrants urbans

Codi Localització
Tipus 

d'Hidrant
Connexions

Accés 
per 

camions
H-AC-1 Ainet de Cardós, veure plànol
H-AC-2 Ainet de Cardós, veure plànol
H-AC-3 Ainet de Cardós, veure plànol
H-AC-4 Ainet de Cardós, veure plànol
H-AC-5 Ainet de Cardós, veure plànol
H-AC-6 Ainet de Cardós, veure plànol

1 No Utilitzats per voluntaris forestals
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Codi Localització
Tipus 

d'Hidrant Connexions
Accés 

per 
camions

H-AN-1 Anàs, veure plànol
H-AN-2 Anàs, veure plànol
H-AN-3 Anàs, veure plànol
H-AN-4 Anàs, veure plànol
H-AN-5 Anàs, veure plànol
H-BO-1 Bonestarre, veure planol
H-BO-2 Bonestarre, veure planol
H-CA-1 Cassibros, veure planol
H-CA-2 Cassibros, veure planol
H-CA-3 Cassibros, veure planol
H-CA-4 Cassibros, veure planol
H-ES-1 Estaón, veure planol
H-ES-2 Estaón, veure planol
H-ES-3 Estaón, veure planol
H-ES-4 Estaón, veure planol
H-ES-5 Estaón, veure planol
H-LL-1 Lladrós, veure planol
H-LL-2 Lladrós, veure planol
H-LL-3 Lladrós, veure planol
H-LL-4 Lladrós, veure planol
H-LL-5 Lladrós, veure planol
H-LL-6 Lladrós, veure planol
H-LL-7 Lladrós, veure planol
H-SU-1 Surri, veure planol
H-SU-2 Surri, veure planol
H-SU-3 Surri, veure planol
H-SU-4 Surri, veure planol
H-SU-5 Surri, veure planol
H-VC-1 Ribera de Cardós, veure planol
H-VC-2 Ribera de Cardós, veure planol
H-VC-3 Ribera de Cardós, veure planol
H-VC-4 Ribera de Cardós, veure planol
H-VC-5 Ribera de Cardós, veure planol
H-VC-6 Ribera de Cardós, veure planol
H-VC-7 Ribera de Cardós, veure planol
H-VC-8 Ribera de Cardós, veure planol
H-VC-9 Ribera de Cardós, veure planol

H-VC-10 Ribera de Cardós, veure planol
H-VC-11 Ribera de Cardós, veure planol
H-VC-12 Ribera de Cardós, veure planol

Punts d’aigua amb hidrant

Codi Localització
Tipus 

d'Hidrant Capacitat
Accés 

per 
camions

-- cap -- -- --
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Punts d’aigua sense hidrant

Codi Localització Tipus Capacitat Accés 
camions

Accés 
helicòpter

-- cap -- -- -- --

Tallafocs

No es disposa de tallafocs. Els camins i pistes forestals amples podrien exercir aquesta funció. 
La  neteja  efectuada  sota  les  línies  d'alta  i  mitja  tensió  pot  oferir  certa  protecció  com  a 
tallafocs.

Núm. d’identificació Origen-destí Classificació Infocat
-- -- --

Franges de baixa càrrega de foc

No es disposa de franges de baixa càrrega executades per aquesta finalitat. Els conreus i 
erms dispersos en el territori permeten establir àrees de baixa combustibilitat.

Núm. d’identificació Origen-destí

-- --

Punts de vigilància

No es disposa de punts de vigilància

Sector Coord. X Coord. Y

-- -- --

La torre de vigilància més propera, i des de la que es pot veure part del terme és la situada al 
Pic de l'Orri.
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2.- 2.- Coneixement del risc i vulnerabilitatConeixement del risc i vulnerabilitat

2.1.- Resum i conclusions de l'anàlisi de risc

Classificació del risc segons el Pla Infocat (revisió 2006):

Vall de Cardós està obligat per perill a elaborar un Pla d'Actuació Municipal per risc d'incendi 
forestal. 

2.1.1.- Incendis forestals esdevinguts al municipi

Sector afectat Causa Any Superfície cremada

20/07/84 2

26/02/85 1,5

Aurati Borente  20/07/91 25

UP Amas   20/04/92 9

Solana d'Anterrius  19/02/95 1,5

Solana d'Anterrius 20/02/95 0,5

Coma de l'Olla  01/11/96 0,5

Solana de Campistredó 02/11/97 8

Solana de Lladrós 27/12/01 1

 A la sortida del poble  02/10/04 2

Solana de Lladrós 21/12/07 1

2.2.- Àrees o sectors d’afectació

Àrees Localització Punts singulars respecte a 
l’efecte dòmino

Cassibrós Al centre del terme municipal. Al marge 
dret,  al centre del terme municipal.  Al 
marge  esquerra  del  riu  Noguera  de 
Cardós del riu Noguera de Cardós

Borda del Coixet Al  sud  del  terme  municipal.  Al  costat 
esquerra de la carretera L-504

Borda de Bram Al  sud  del  terme  municipal.  Al  marge 
dret del riu Noguera de Cardós

Borda  Bernadina,  Bellera  i 
Becada

Al  sud  del  terme  municipal.  Al  marge 
esquerra del riu Noguera de Cardós
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Àrees Localització Punts singulars respecte a 
l’efecte dòmino

Bordes de Tormedo Al  sud  del  terme  municipal.  Al  marge 
dret del riu Noguera de Cardós

Borda de Ferrer Peret Al  sud  del  terme  municipal.  Al  marge 
dret del riu Noguera de Cardós

Borda d'Estabello Al sud-est del municipi

Borda de Colatxo Al nord del municipi

Borda de Gori Al nord del municipi

Bordes de Clavillats Al nord del municipi

Borda del Pubill Al centre del municipi

Càmping Contioles A prop del nucli d'Ainet de Cardós. Al 
marge  esquerra  del  riu  Noguera  de 
Cardós

Càmping la Borda del Pubill Pròxim a Ainet de Cardós

Càmping del Cardós Al costat del nucli de Ribera de Cardós. 
Al marge esquerra del riu Noguera de 
Cardós

Sant Miquel Al centre del terme municipal

Bordes  de  Trixó  i 
Mistarramont

Bosc de lo Cuco del Puig

2.3.- Elements vulnerables

Al  quadre  següent  apareix  la  llista  de  les  principals  categories  d’elements  vulnerables 
possiblement afectats. La llista completa dels elements vulnerables es recull a l’annex 6.

Categoria Codi

Nucli Aïllat NA

Població disseminada PD

Polígon Industrial PI

Benzinera BE

Centre de Culte CC

Centre Educatiu CE

Centre Esportiu o de Lleure CES

Edifici o Espai Públic EP

Pàgina 15 de 87

Manual d'Actuació per a Incendis Forestals



2.3.1.- Actes en l’àrea de risc

Nom de l’acte Localització Data Nombre de 
persones / 
Aforament

Descripció

Revetlla de Sant Joan Tot el municipi
Nit del 23 al 24 
de juny

Nit on s'utilitza molt 
material pirotècnic 

Festa major  Bonestarre 22 de gener Dies on es duen a terme 
diferents actes

Festa major
 Ribera de 
Cardós

12 de juny Dies on es duen a terme 
diferents actes

Festa major Lladrós 29 de juny Dies on es duen a terme 
diferents actes

Festa major Estaón 26 de juliol Dies on es duen a terme 
diferents actes

Festa major Surri 10 d´agost Dies on es duen a terme 
diferents actes

Festa major
Ainet de 
Cardós

15 d´agost Dies on es duen a terme 
diferents actes

Festa major Cassibrós 26 - 27 d´agost Dies on es duen a terme 
diferents actes

Festa major
Ribera de 
Cardós

8 de setembre Dies on es duen a terme 
diferents actes

Festa major Anàs 18 de novembre Dies on es duen a terme 
diferents actes

Festa major Cassibrós 30 de novembre Dies on es duen a terme 
diferents actes

Festa major
Ainet de 
Cardós

29 de desembre Dies on es duen a terme 
diferents actes

Època amb més 
afluència turística

Ribera de 
Cardós

Tot el mes 
d'agost

2.4.- Determinació de les campanyes

Època d’alt / de molt alt risc d’incendis forestals del dia 15 del mes de març al dia 15 del mes 
d’octubre2.

NOM DE LA CAMPANYA VIGÈNCIA DESCRIPCIÓ

Incendis Forestals hivern
Inici: 1 de gener
Fi: 15 d'abril

Època de risc d'incendi

Incendis Forestals estiu
Inici: 15 de març
Fi: 15 d'octubre

Època de risc d'incendi

2 Segons la legislació vigent, el Decret 64/1995.
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3.- 3.- Activació del plaActivació del pla

Es descriu la forma d'activació atenent a la 1ª revisió del Pla INFOCAT de l'any 2003, segons 
l'actualització de l'any 2006 

3.1.- Nivells

Prealerta

El Pla s'activa en fase de Prealerta quan es rep l'avís de Prealerta a l'Ajuntament des del 
CECAT, motivat per l'activació en el territori del Pla Alfa a nivell 2.

Les actuacions derivades de l'activació són:

• Es  comunicarà  l'activació  a  les  entitats  i  organismes  municipals  involucrats  en  els 
Grups d'Intervenció i Ordre i Avisos del pla.

• Es mantindrà el flux d’informació sobre la situació de risc entre el CRA i les institucions 
i els organismes municipals afectades. 

• S'intensificarà la vigilància de zones forestals:

• Control de columnes de fum a terrenys forestals i a terrenys no forestals a menys 
de 500 m de zones forestals.

• Fer  apagar  els  focs  que  havien  estat  autoritzats,  excepte  aquells  que  tinguin 
caràcter excepcional d'acord amb la Guarderia Forestal, col·laborant amb ella.

• Control de llocs predeterminats d’especial risc.

• Control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades.

• Control d’abocadors predeterminats. 

• Es comprovarà la disponibilitat de mitjans i serveis de punts de guaita estratègics i 
predeterminats.

Alerta

El Pla s'activa en fase d’alerta davant de les situacions següents:

• Quan el CECAT informa de l’activació del Pla Infocat en fase d’alerta (Alfa nivell 3) a la 
zona on es troba el municipi.

• Davant un incendi de petites dimensions que pot ser controlat amb els mitjans habituals 
d’extinció i que no comporta cap mena de perill per a persones i béns.

• Quan hi ha un incendi important proper i la seva evolució fa preveure que pot arribar a 
afectar el municipi.

• Al  final  d’una situació  d’emergència,  mentre es  realitzin  les  tasques  de vigilància  i  les 
tasques que permetin el retorn a la normalitat.

De la situació en alerta comunicada a través del CECAT es deriven les següents actuacions:

• Es  comunicarà  l'activació  a  les  entitats  i  organismes  municipals  involucrats  en  els 
Grups d'Intervenció i Ordre i Avisos del pla,  a més dels Grups Sanitari  i  Logístic i  
d'Acollida.

• Es convocarà al Comité de Protecció Civil i el Gabinet d'Informació per tal de:
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• garantir la coordinació entre tots els grups locals i exteriors, i

• procedir a l'elaboració d'una primera nota sobre l'Alerta. 

• S'intensificarà la vigilància de zones forestals:

• Control de columnes de fum a terrenys forestals i a terrenys no forestals a menys 
de 500 m de zones forestals.

• Fer  apagar  els  focs  que  havien  estat  autoritzats,  excepte  aquells  que  tinguin 
caràcter excepcional d'acord amb la Guarderia Forestal, col·laborant amb ella.

• Control de llocs predeterminats d’especial risc.

• Control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades.

• Control d’abocadors predeterminats. 

• Es comunicarà,  a  través  del  Grup d'Ordre  i  Avisos,  la  nota elaborada pel  Gabinet 
d'Informació,  facilitant  les  tasques  de  suport  a  la  preparació  del  confinament o 
l'evacuació preventiva.

• Es posaran a punt en els indrets estratègics els mitjans i serveis d'extinció.

Emergència-1

El Pla s'activa en emergència davant de les situacions següents:

• Quan el CECAT informa de l’activació del Pla Infocat en fase d’emergència-1 a la zona on 
es trobi el municipi

• Quan l’incendi important que es produeix és al mateix municipi i comporta, o pot comportar 
per la seva evolució, un greu risc per al municipi.

L'activació del Pla en Emergència 1 suposarà, sempre sota les ordres del/ de la Director/a de  
l'INFOCAT o del comandament dels Bombers de la Generalitat:

• Es  procedirà  a  control  d'accessos  i  garantir  el  confinament  segur  o  l'evacuació 
ordenada dels elements vulnerables.

• Es posaran a disposició dels Bombers de la Generalitat de Catalunya els  recursos 
humans i materials dels grups d'Intervenció i Logístic.

• Es posaran als servei de l'emergència  tots els recursos humans i materials del grup  
d'Acollida.

• S'activaran els  recursos humans i materials del grup Sanitari,  coordinant-se amb el 
Servei d'Emergències Mèdiques.

Emergència-2

El Pla s'activa en emergència davant de les situacions següents:

• Quan  es  dona  la  simultaneïtat  d'incendis  de  grans  dimensions  o  es  produeixen 
circumstàncies que poden fer perillar vides humanes

L'activació  del  Pla  en  Emergència  2  suposarà  la  intensificació  de  totes  les  actuacions 
derivades de l'emergència 1, obtenint els recursos necessaris per fer front a la situació.
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3.2.- Criteris d'activació

Succés Nivell d’activació
Gran incendi al municipi. Emergència
Incendi que afecta nuclis de població al municipi. Emergència
Incendi sense afectació a població. Alerta / emergència
Gran incendi als municipis propers. Alerta
Petit incendi al municipi. Alerta 
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4.- 4.- Estructura i organitzacióEstructura i organització

4.1.- Responsable municipal de l'emergència 

Nom Càrrec dins el pla Càrrec habitual Telèfon Núm de fitxa

Llorenç Sánchez Abrié Director Alcalde 693 444 792 2

Joan Montaña Lleset Substitut del Director 1er Tinent d'Alcalde 973 623 236 2

Funcions::

• Declarar l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal. Informar-ne el 
director del Pla Infocat per mitjà del CECAT.

• Convocar el Comitè Municipal d’Emergències.

• Constituir i exercir la direcció del CECOPAL.

• Informar i coordinar-se amb el director del Pla Infocat.

• Analitzar i valorar la situació. 

• Avaluar i determinar els elements vulnerables, i posar-ho en coneixement del director 
del Pla Infocat. Si és convenient, haurà de propiciar l'activació dels diversos PAU que 
ho requereixin.
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Grup Local
d'Intervenció
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Voluntaris
Municipals

Voluntaris
Municipals

CAP
Farmàcia

Ambulància

Assist. Social
Grup de suport

Taller
Constructora

COM Radio
RNE
Catalunya Radio



• Decidir en tot moment, amb el Comitè d’Emergències, les actuacions més adients per 
fer front a l’emergència dins del seu marge de responsabilitat i aplicar les mesures de 
protecció a la població (avisos, acollida i suport), als béns i al medi ambient.

• Assegurar l'execució de la part de les funcions que el municipi assumeixi i vetllar per la 
correcta execució d'aquestes funcions.

• Ordenar la incorporació als  grups d'actuació del  Pla Infocat dels mitjans i  recursos 
municipals disponibles per garantir la protecció i la seguretat de la població.

• Decretar mobilitzacions i expropiació temporal.

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

• D’altres, en funció del risc.

4.2.-  Comitè municipal de l’emergència

L’estructura municipal per fer front a les emergències consisteix en el Comitè Municipal de 
l’Emergència, format per:

• El/La responsable municipal de l’emergència (punt 4.1)

• El Consell Assessor

• El Gabinet d’informació (punt 4.3)

4.2.1.- Consell Assessor

Ha d’estar compost per:

Nom Càrrec dins el pla Càrrec habitual Telèfon Telèfon 2 Núm de 
fitxa

Eulogio López Otero Coordinador Municipal Regidor 645 26 15 01  3

Jesús  Sánchez 
Gracia

Substitut  Coordinador 
Municipal

Agutzil 626 07 09 61  3

Jesús Sánchez Cap Grup Local Ordre i 
Avisos

Agutzil 626 07 09 61  4

Caterina  Ticó 
Campillos

Substitut  Cap  Grup 
d'Ordre i Avisos

0 973 62 30 35 636 79 36 05 4

Eulogio López Cap  Grup  Logístic  i 
d'Acollida

Regidor 645 26 15 01  5,1 i 5,2

Josep Maria Lamora 
Sevilla

Cap Subgrup Logístic Regidor 670 222 313 973 62 31 75 5,1

Jesús  Ma  Sánchez 
Gracia 

Cap Subgrup Acollida Regidor   5,2

Maria José Trujillo Substitut  Cap  Subgrup 
Acollida

0   5,2

Xavier González Cap  del  Grup 
d'Intervenció

Bomber voluntari 973 62 31 25  6

Josep Delamoga Substitut  del  Cap  del 
Grup d'Intervenció

Bomber voluntari 973 62 30 78  6
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Nom Càrrec dins el pla Càrrec habitual Telèfon Telèfon 2 Núm de 
fitxa

Lluïssa Morilla Cap del Grup Sanitari Metgessa Consultori  7

Antonio Tehas Substitut  del  Cap  de 
Grup Sanitari

ATS Consultori  7

Les seves funcions són:

• Assessorar al director del Pla, l’alcalde.

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

Són funcions del coordinador municipal de l’emergència:

• Assessorar la directora del Pla de protecció civil municipal, l'alcalde, directament i 
com a membre del Consell Assessor.

• Coordinar  les  actuacions  dels  grups  locals  amb  les  dels  grups  del  centre  de 
comandament avançat.

4.2.1.1.- Altres Membres del Consell Assessor

No es preveuen altres membres al Consell Assessor

4.2.2.- Representant municipal al Pla Infocat

Nom Càrrec dins el pla Càrrec habitual Telèfon Núm de 
fitxa

Llorenç Sánchez Abrié Director Alcalde 693 444 792 2

Joan Montaña Lleset Substitut del Director 1er Tinent d'Alcalde 973 623 236 2

4.3.- Gabinet d'informació

Composició

Nom Càrrec dins el pla Càrrec habitual Telèfon Núm de 
fitxa

Carme Fité Cap  del  Gabinet 
d'Informació

Secretària  8

Maria José Trujillo Substitut  del  Cap  del 
Gabinet d'Informació

Administrativa  

S’ubica a l'Ajuntament de Vall de Cardós.
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Funcions

• Donar suport al director del Pla de protecció civil municipal, de forma coordinada 
amb  les  actuacions  del  Gabinet  d’informació  del  Pla  Infocat  en  les  tasques 
següents:

• Centralitzar, coordinar i preparar la informació (elaboració de comunicats, ordres i 
recomanacions) sobre l’emergència i facilitar-la a la població en nom de la directora 
del  Pla  a  través  dels  mitjans  de  comunicació  de  titularitat  pròpia  o  d'obligada 
inserció per part dels mitjans de comunicació social. En particular, s’ocupa de les 
declaracions d'activació del Pla en cas d'emergència i en cas d'alerta, i del final de 
cadascuna. 

• Atendre la premsa tot donant-hi la informació necessària de caràcter municipal (la 
de caràcter  global,  la  dóna el  Gabinet  d’Informació  del  Pla  Infocat).  Orientar  la 
recerca  d’informació  per  part  dels  mitjans  de  comunicació  social  i  corregir  les 
informacions errònies.

• Subministrar  informació  telefònica  als  familiars  dels  ciutadans  del  municipi 
personalment afectats. Des del Gabinet s’ha de portar el control de la informació 
donada als familiars. S’ha de coordinar amb el grup sanitari, que és l’encarregat de 
l’atenció psicològica in situ als familiars de les víctimes i del grup logístic i d'acollida 
que solucionarà tots els  aspectes logístics  que afectin  els  familiars:  allotjament, 
trasllat de víctimes, etc.

• Transmetre les dades significatives al Gabinet d'Informació del Pla Infocat.

La funció d’informació telefònica als familiars d’afectació municipal s’ha de dur a terme pel 
Secretari, o la persona que designi la responsable del gabinet d’informació, s’ha habilitarà un 
telèfon especialment dedicat a aquesta tasca. 

El Gabinet d’Informació del Pla de protecció civil municipal ha d’estar en contacte permanent 
amb el  Gabinet  d’Informació  del  Pla  Infocat.  El  titular  del  Gabinet  municipal  d’Informació 
assegura aquesta coordinació.

Les emissores de ràdio que s’utilitzaran com a mitjà de difusió durant la situació d’alerta o 
emergència seran:

Tipus Emissora Freqüència Responsable Telèfon Telèfon 2

Emissora ràdio Catalunya 
Ràdio(Directe)

FM 95.4 Jofre Jombart 933069200 932002106

Emissora ràdio Catalunya 
Informació

FM 87.6  Jordi Corbalán 933069200 932002106

Emissora ràdio Radio  Nacional 
d'Espanya 

AM 612 0 973280740 973281112

Emissora ràdio GUM FM FM 89,6 0 9736443015 973642701

4.4.- Grups actuants

En cas d’activació del Pla Infocat, dirigeix els grups actuants el conseller d’Interior, que és el 
seu director. Aquesta direcció pot recaure en el delegat territorial de la Generalitat al territori 
en cas que el conseller hi delegui. Les feines que ha de realitzar cada un dels grups d’actuació 
locals s’han de coordinar amb les dels grups d’actuació del Pla Infocat.
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4.4.1.- Grup Local d'Intervenció

Composició

El grup Local d'Intervenció està configurat 

Nom Càrrec dins el 
pla

Càrrec habitual Telèfon Telèfon 2 Núm de 
fitxa

Xavier González Cap  del  Grup 
d'Intervenció

Bomber voluntari 973 62 31 25  6

Josep Delamoga Substitut del Cap del 
Grup d'Intervenció

Bomber voluntari 973 62 30 78  6

Josep Gabriel Membre del Grup Bomber voluntari   

Roger Ferrer Membre del Grup Bomber voluntari 973 62 30 88  0

Jordi Esplandiu Membre del Grup Sots  cap  parc  de 
Bombers voluntari

685 44 76 37 685 44 76 37 0

Funcions

• Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del  Grup d’Intervenció del  Pla 
Infocat:

• Rebre i notificar, en primera instància, l’existència de l’emergència al control central 
de bombers corresponent.

• Assessorar  tècnicament  els  diferents  nivells  de  comandament  a  través  del  cos 
d’agents rurals.

• Controlar, reduir i neutralitzar els efectes de l’incendi. 

• Rescatar i salvar les persones i els béns.

• Establir les esquadres de reserves.

• Informar el  coordinador del  CECOPAL o el  CCA si  s'escau i  atendre les  seves 
instruccions.

• Assessorar  el  director  del  Pla  Infocat  per  al  desenvolupament  de  les  seves 
competències.

• Coordinar les seves actuacions amb els altres grups per mitjà del CECOPAL o el 
CCA si s'escau.

• Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real.

4.4.2.- Grup Local Sanitari

Composició

Nom Càrrec dins el 
pla

Càrrec habitual Telèfon Telèfon 2 Núm de 
fitxa

Lluïssa Morilla Cap  del  Grup 
Sanitari

Metgessa Consultori  7
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Nom Càrrec dins el 
pla

Càrrec habitual Telèfon Telèfon 2 Núm de 
fitxa

Antonio Tehas Substitut del Cap de 
Grup Sanitari

ATS Consultori  7

Elsi Cuevas Larduet Grup Sanitari 0 973 62 31 25  0

Montse Montfort Grup Sanitari CAP Sort 695 82 77 49 973 62 14 65 0

Funcions

• Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup Sanitari del Pla Infocat:

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

• Establir i controlar l'Àrea Sanitària en una zona adequada i segura a prop del lloc de 
l'emergència, d'acord amb el responsable del Centre de Comandament Avançat.

• Prestar assistència sanitària in situ.

• Classificar, estabilitzar i evacuar els ferits.

• Organitzar la infraestructura de recepció hospitalària.

• Coordinar el trasllat dels ferits als centres hospitalaris receptors.

• Conèixer l'estat i la ubicació dels afectats.

• Identificar  víctimes  en  primera  instància  en  col·laboració  amb  els  serveis 
corresponents.

• Cobrir les necessitats farmacèutiques.

• Prestar atenció psicològica als afectats i als familiars.

• Realitzar tasques de salut pública.

• Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CECOPAL o el 
CCA si s'escau.

• Assessorar  el  director  del  Pla  Infocat  per  al  desenvolupament  de  les  seves 
competències.

• Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps real.

4.4.3.- Grup local logístic i d'acollida

Composició subgrup Logístic

Nom Càrrec dins el pla Càrrec 
habitual

Telèfon Telèfon 2 Núm de 
fitxa

Eulogio López Cap  Grup  Logístic  i 
d'Acollida

Regidor 645 26 15 01  5,1 i 5,2

Josep  Maria 
Lamora Sevilla

Cap Subgrup Logístic Regidor 670 222 313 973 62 31 75 5,1
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Funcions

• Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup Logístic del Pla 
lnfocat:

• Assegurar la provisió dels recursos complementaris que el director del Pla 
Infocat i els grups d'actuació necessiten per complir les seves missions i la 
mobilització d'aquests mitjans. Gestionar els recursos i mitjans municipals 
(públics i privats) per posar-los a disposició dels grups.

• Funció  logística municipal  i  gestió dels  serveis  bàsics  municipals  (serveis 
municipals  d'aigua,  de  recollida  d’escombraries...).  Organitzar  i  dirigir  les 
accions i treballs a realitzar per restablir els serveis bàsics municipals. 

• Donar suport a la constitució del CCA.

• Subministrar material lleuger i pesant de treball i transport.

• Donar  suport  a  l'abastament  de  queviures  per  el  personal  dels  grups  i 
combustible per als vehicles i les màquines.

• Assegurar el subministrament d'aliments, medicaments i serveis bàsics en 
general a la població.

• Preparar els llocs d’acollida en cas d’evacuació i, si s’escau, els llocs que 
han  de  restar  confinats.  Acollir  població  i  gestionar  aquesta  acollida: 
allotjament, proveïment d’aliments, control, serveis socials del personal del 
mateix municipi.

• Gestionar la recepció,  l’avituallament i  el  control  del  voluntariat,  tant  del 
mateix municipi com de fora.

• Garantir  les  comunicacions  entre  els  centres  operatius,  CECAT, 
CECOPALs, CCA, etc.

• Establir  sistemes  complementaris  alternatius  de  comunicacions  on  sigui 
necessari.

• Donar suport tècnic.

• Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CECOPAL 
o el CCA si s'escau.

• Assessorar el director del Pla Infocat per al desenvolupament de les seves 
competències.

• Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps 
real.

Composició subgrup Acollida

Nom Càrrec dins el pla Càrrec 
habitual

Telèfon Núm de fitxa

Eulogio López Cap  Grup  Logístic  i 
d'Acollida

Regidor 645 26 15 01 5,1 i 5,2

Jesús  Ma  Sánchez 
Gracia 

Cap Subgrup Acollida Regidor  5,2

Maria José Trujillo Substitut  Cap 0  5,2
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Nom Càrrec dins el pla Càrrec 
habitual

Telèfon Núm de fitxa

Subgrup Acollida

Funcions

• Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup Logístic del Pla 
lnfocat:

• Assegurar la provisió dels recursos complementaris que el director del Pla 
Infocat i els grups d'actuació necessiten per complir les seves missions i la 
mobilització d'aquests mitjans. Gestionar els recursos i mitjans municipals 
(públics i privats) per posar-los a disposició dels grups.

• Subministrar material lleuger i pesant de treball i transport.

• Donar  suport  a  l'abastament  de  queviures  per  el  personal  dels  grups  i 
combustible per als vehicles i les màquines.

• Assegurar el subministrament d'aliments, medicaments i serveis bàsics en 
general a la població.

• Preparar els llocs d’acollida en cas d’evacuació i, si s’escau, els llocs que 
han  de  restar  confinats.  Acollir  població  i  gestionar  aquesta  acollida: 
allotjament, proveïment d’aliments, control, serveis socials del personal del 
mateix municipi.

• Gestionar la recepció,  l’avituallament i  el  control  del  voluntariat,  tant  del 
mateix municipi com de fora.

• Donar suport tècnic.

• Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CECOPAL 
o el CCA si s'escau.

• Assessorar el director del Pla Infocat per al desenvolupament de les seves 
competències.

• Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps 
real.

4.4.4.- Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població

Composició

Nom Càrrec dins el pla Càrrec 
habitual

Telèfon Telèfon 2 Núm de 
fitxa

Jesús Sánchez Cap Grup Local Ordre i 
Avisos

Agutzil 626 07 09 61  4

Caterina  Ticó 
Campillos

Substitut  Cap  Grup 
d'Ordre i Avisos

0 973 62 30 35 636 79 36 05 4

Xavi González Substitut  Responsable 
nucli  de  Ribera  de 
Cardós

Bomber 
voluntari  i 
Alcalde Pedani

973 62 31 25  
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Nom Càrrec dins el pla Càrrec 
habitual

Telèfon Telèfon 2 Núm de 
fitxa

Josep Tomàs Responsable  nucli  de 
Surri

Bomber 
voluntari  i 
Alcalde Pedani

665 98 99 17  

Jordi Esplandiu Responsable  nucli 
d'Anàs

Bomber 
voluntari  i 
Alcalde Pedani

973 62 31 65  

Ignasi Blasi Responsable  nucli  de 
Bonestarre

Alcalde Pedani 973 62 31 15  

Andreu Responsable  nucli  de 
Estaon

Responsable 973 62 30 31  

Joan Bringué Responsable  nucli  de 
Cassibrós

Alcalde Pedani 973 62 31 33  

Joan  Montaña 
Lleset

Responsable  nucli 
d'Ainet de Cardós

1er  Tinent 
d'Alcalde

973 623 236 973 62 31 80

Jaume Baró Responsable  nucli  de 
Lladrós

Alcalde Pedani   

Funcions

• Col·laborar en les tasques següents, d’acord amb el cap del Grup d’Ordre del Pla 
Infocat:

• Rebre i notificar en primera instància i de forma immediata l’existència de 
l’emergència al control central de bombers corresponent.

• Avisar  i  informar  la  població  afectada  i,  en  particular,  els  elements 
especialment vulnerables.

• Comunicar  a  la  població  les  mesures  que  hagi  d'adoptar,  i  assegurar-ne 
l’aplicació.

• Executar les mesures de protecció sobre els elements vulnerables: coordinar 
i  executar  l'evacuació  o  l'allunyament  de  la  població,  d'acord  amb  les 
indicacions  del  director  del  Pla  Infocat  i  assegurar  la  seva  aplicació. 
Coordinar-ne les tasques.

• Efectuar la relació de persones afectades (evacuades).

• Garantir la seguretat ciutadana a la zona del risc.

• Garantir que els grups d’actuació puguin actuar sense cap impediment.

• Garantir el control d'accessos i la vigilància viària de les zones afectades. 
Garantir el control de trànsit d'accés dels components dels grups a la zona 
de l'emergència; especialment, senyalitzar i guiar els actuants cap al Centre 
de Comandament Avançat i a l'Àrea Sanitària.

• Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CECOPAL 
o el CCA si s'escau.

• Assessorar el director del Pla Infocat per al desenvolupament de les seves 
competències.

• Informar el responsable municipal de l’emergència de l’evolució de la situació a temps 
real.
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4.4.5.- Grup Local Especial del Risc

No existeix aquest grup pel pla Infocat.

4.5.- Centres de coordinació

4.5.1.- Centres de Recepció d'Alarmes (CRA)

Lloc
Ajuntament de Vall de Cardós

Adreça
Camí Comunidor s/n
25570 Vall de Cardós

Telèfon
973 62 31 22/ 616 49 19 96

Fax
973 62 31 22 

Altres comunicacions

Protocols, fitxes d’actuació, etc.

Funcions

• Notificar qualsevol alarma a Bombers.

• 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.

4.5.2.- Centres de Coordinació Operativa Local (CECOPAL)

Lloc
Ajuntament de Vall de Cardós

Adreça
Camí Comunidor s/n
Vall de Cardós 25570

Telèfon
973 62 31 22 

Fax
973 62 31 22 

Recursos

Altres comunicacions
2 emissores CECAT

Funcions

• És  el  centre  de  coordinació  municipal,  que  realitza  les  accions  determinades  per  la 
directora del Pla. Des d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis 
relacionats amb el Pla.

• Mantenir contacte directe i continu amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya 
(CECAT).
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• Notificar als grups operatius i al CECAT l'activació i la desactivació del Pla de protecció 
civil  municipal  i  rebre d’aquest  centre i  transmetre,  segons els protocols,  la informació 
relativa a activació, evolució i desactivació del Pla Infocat.

• Facilitar,  si  s'escau,  la informació a la població del  municipi,  amb els mitjans oportuns, 
segons  les  circumstàncies  del  risc  i  l’evolució  de  la  situació  de  l'emergència.  Aquesta 
informació s’haurà de consensuar amb la direcció del Pla Infocat.

•  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.

4.5.3.- Centre de Comandament Avançat (CCA)

La seva ubicació, la determina el cap del Grup d'Intervenció (es pot constituir més d'un CCA 
d'acord amb les característiques de l'emergència).

Funcions:

1. Exercir  la coordinació  in situ de la feina dels diferents grups d'actuació en un dels 
escenaris per afrontar l'emergència.

2. Estar  en  coordinació  amb  els  diferents  centres  de  Control  i  Coordinació  de  les 
brigades (CCC, amb el CECOPAL, amb el centres d'emergències, de control o gestió 
dels plans d'autoprotecció i amb el CECAT) .

4.5.4.- Regió d'emergències de Lleida i Val d'Aran

La seu de la Regió d'Emergències Lleida i Val d'Aran, a la que es localitza el municipi de Vall de
Cardós, és:

Adreça
C/ Victoria Kent, s/n.  25002 Lleida
25001 Lleida

Telèfon
973 28 00 77

Fax
973 28 05 56

Funcions

• El comandament de les àrees bàsiques d'emergències, els parcs, el control central i els 
seus  mitjans  humans  i  materials  en  l'àmbit  territorial  respectiu,  d'acord  amb  les 
directrius del cap de la Divisió Operativa.

• El  comandament  operatiu  de  la  intervenció  en  els  sinistres  o  emergències  que 
succeeixin en l'àmbit territorial respectiu.
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• Proposar  la  incorporació  de  nous  materials,  equips  i  personal  per  tal  de  millorar 
l'eficàcia dels serveis.

• Proposar les directrius i instruccions per al personal operatiu en l'àmbit de la regió.

• Supervisar la formació bàsica i permanent del personal adscrit a la regió, seguint la 
programació fixada per l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya.

• Participar en les tasques de protecció civil, d'acord amb els respectius plans, i impulsar 
la  planificació  de  protecció  civil  en  l'àmbit  local  a  través  de  les  àrees  bàsiques 
d'emergències.

• Col·laborar  en  les  campanyes  d'informació  i  formació  a  la  població  que  realitzi  la 
Direcció General.

• Supervisar les tasques de prevenció que realitzin les àrees bàsiques d'emergències 
que li siguin adscrites d'acord amb les directrius tècniques de la Subdirecció General 
de Prevenció i Avaluació.

• Supervisar l'emissió dels informes preceptius sobre projectes de nova construcció, de 
reforma i de qualsevol activitat que emetin les àrees bàsiques d'emergències en els 
municipis que no disposin de servei de prevenció i extinció d'incendis propi.

• Supervisar  les  inspeccions  que  realitzin  les  àrees  bàsiques  d'emergències  dels 
establiments i els locals públics en matèria de prevenció d'incendis en els municipis que 
no disposin de servei de prevenció i extinció d'incendis propi.

• Informar de les actuacions més rellevants del servei al delegat territorial del Govern 
corresponent.

• Qualsevol altra que li encomanin els superiors jeràrquics.

Les  regions  d'emergències  són  la  denominació  operativa  de  les  brigades  assenyalades  a 
l'article 24 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció 
d'incendis i de salvaments de Catalunya. 

4.5.5.- Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)

És el centre d’emergències de Catalunya, lloc on es reuneix el Comitè d’Emergències dels plans 
especials i del Procicat.

Adreça
Passeig de Sant Joan, 45 08009-Barcelona
08009 - Barcelona

Telèfon
93 551 20 00

Fax
93.551.72.86

Funcions

Les seves funcions, les regulen el Decret 246/1992, de 26 d’octubre, i a la Llei 4/1997, de 
protecció civil.

4.5.6.- Altres centres

No es preveuen altres centres de coordinació.
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5.- 5.- OPERATIVITATOPERATIVITAT
5.1.- Procediments generals
5.1.1.- Actuacions generals

Davant de la previsió del risc, el Centre Receptor d’Alarmes trametrà els corresponents avisos 
preventius segons els procediments establerts.

5.1.2.- Procediments d'activació. Interfase amb plans superiors

Detecció i notificació d'un incendi forestal:

Els avisos d'incendi forestal que rebi l'Ajuntament han de comunicar-se immediatament a:

• Bombers de la Generalitat de Catalunya (telèfon 112)

Procediments d’activació

El CECAT ha d’informar el Centre Receptor d'Alarmes local (CRA) dels municipis afectats o 
potencialment afectats per l’incendi. El CRA s'encarrega de comunicar-ho a l'alcalde.

En funció dels nivells  i  criteris  que estableix el  punt 3,  el  Pla de protecció civil  municipal, 
l’activarà l'alcalde mitjançant el procediment establert, directament o a proposta de bombers, 
o bé per indicació del director del Pla Infocat,.

La interfase entre el Pla de protecció civil municipal i el Pla Infocat queda definida a partir de:

• La trucada al CECAT que informa o confirma l’activació del Pla.

• La dependència de les funcions del responsable de l’emergència i del Comitè de Direcció 
tal com estan plantejades quan es produeix l’activació del Pla Infocat. Coordinació amb el 
director del Pla Infocat.

• La configuració dels grups actuants locals establerts, adaptada a l’activació del Pla Infocat 
amb la integració dels grups d’actuació locals en els grups actuants del Pla Infocat i la 
coordinació amb la resta del grup.

La fase d’activació del Pla depèn de la corresponent fase del Pla Infocat i de la ubicació del 
municipi en relació a l’incendi.

En produir-se l’activació del Pla, s’ha de procedir a:

1. La constitució del Comitè d’Emergències.

2. L’avís d’activació als caps dels grups locals. Normalment s’ha de fer a través d’una trucada 
i d’un fax de confirmació si s'escau.

3. La constitució dels grups actuants locals.

4. La constitució del CECOPAL 

5. La informació a la població sobre l’activació del Pla de protecció civil  municipal i  de les 
mesures de protecció a seguir d’acord amb les indicacions del director del Pla Infocat.

6. En cas de ser constituït el CCA, l’establiment d’un contacte permanent. 

7. La mobilització de mitjans i recursos assignats al Pla.

8. L’activació dels plans d’autoprotecció de la zona afectada.

Aquestes accions es concreten en cas d’alerta o emergència de la forma següent:

• Activació en alerta: suposa l'avís al Consell Assessor de l’emergència. A criteri de l'alcalde 
o el director del Pla Infocat es pot mobilitzar el Grup Local d’Intervenció.
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• Activació  en emergència: suposa la convocatòria del Consell Assessor de l’emergència al 
CECOPAL i la mobilització dels actuants establerts en el Pla.

Procediments d’actuació

Una vegada activat el Pla i constituït el Consell Assessor, el CECOPAL i els grups locals, la 
directora  del  Pla  de  protecció  civil  municipal  ha  de  mantenir  contacte  permanent  amb el 
director del Pla Infocat, amb el CECOPAL o el CCA si s'escau i amb els responsables dels 
PAU corresponents.

(Vegeu les fitxes dels procediments d'actuació dels diversos actuants al punt 5.2).

5.1.3.- Sistemes d'avís a la població

Notificació d'alerta a la població, per posar en pràctica les mesures d'autoprotecció com el 
confinament o l’evacuació.

Responsabilitat: director del Pla Infocat (en casos d'urgència ho podrà fer l'alcalde, d'acord 
amb el cap del Grup d'Intervenció).

Direcció  i  coordinació  de  les  tasques  d'avís:  alcalde  (a  més  del  dispositiu  municipal 
corresponent, tindrà el suport per executar aquestes tasques del Grup d'Ordre del Pla Infocat.

Destinataris de l'avís i mitjans a utilitzar (elements vulnerables inclosos en el punt 2.3):

Codi Denominació Població 
Afectada

Època 
d'ús

Avís Resp. Telèfon Adreça

NA1 Ribera de Cardós Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

Xavi 
González

973  62  31 
25

 

NA2 Ainet de Cardós Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

Joan 
Montaña 
Lleset

973 623 236  

NA3 Cassibrós Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

Joan 
Bringué

973  62  31 
33

 

NA4 Anàs Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

Jordi 
Esplandiu

973  62  31 
65

 

NA5 Estaón Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

Andreu 973  62  30 
31

 

NA6 Lladrós Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

Jaume 
Baró

0  

NA7 Surri Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

Josep 
Tomàs

665  98  99 
17

 

NA8 Bonestarre Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

Ignasi 
Blasi

973  62  31 
15

 

ZR1 Càmping  Les 
Contioles

Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable
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Codi Denominació Població 
Afectada

Època 
d'ús

Avís Resp. Telèfon Adreça

ZR2 Càmping  La 
Borda de Pubill

Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

   

ZR3 Càmping  del 
Cardós

Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

   

ZR4 Casa Marquès Treballadors i 
clients

tot l'any Avís  al 
responsable

 973 623157 Ainet de Cardós

ZR5 Casa Millet Treballadors i 
clients

tot l'any Avís  al 
responsable

 973 623125 Pl.  Sant  Ferran, 
2  -  Ribera  de 
Cardós

ZR6 Casa Tomeu Treballadors i 
clients

tot l'any Avís  al 
responsable

 973 623058 Únic,  s/n  - 
Ainet de Cardós

ZR7 Hotel Cardós Treballadors i 
clients

tot l'any Avís  al 
responsable

 973 623100 Av.  Hug  Roger 
III, 1 -  Ribera de 
Cardós

ZR8 Hotel Puitavaca Treballadors i 
clients

tot l'any Avís  al 
responsable

 973 623078 Carretera, s/n - 
Ainet de Cardós

ZR9 Hotel La Ribera Treballadors i 
clients

tot l'any Avís  al 
responsable

 973 623109 Av.  Hug  Roger, 
s/n -  Ribera de 
Cardós

ZR10 Restaurant 
Samarra

Treballadors i 
clients

tot l'any Avís  al 
responsable

 973 623124 Ctra.  de 
Tavascan  s/n  – 
Ainet de Cardós

ZR11 Pensió Sol i Neu Treballadors i 
clients

tot l'any Avís  al 
responsable

 973 623137 Ctra.  De 
Tavascan,  s/n - 
Ribera  de 
Cardós

CE1 CEIP  Els 
Minairons

Treballadors i 
alumnes

   973  62  30 
93 

Ribera  de 
Cardós

CES1 Pista 
poliesportiva 
municipal

usuaris  i 
treballadors

   973  62  31 
22 

Ribera  de 
Cardós

Rutes d’avís: 

No es contempla una ruta d'avís, doncs es considera més ràpid el sistema d'avís telefònic.

5.1.4.- Mesures de protecció de la població

5.1.4.1.- Confinament

En general en cas d'incendis forestals, només aplica el confinament de la població si a l'incendi 
hi ha involucrades substàncies químiques que poden ocasionar danys a la població en cas de 
què siguin respirades per les persones.  Aquest podria ser el  cas d'un incendi forestal que 
arribés al polígon industrial o que afectés a un camió que transporta mercaderies perilloses. En 
cada cas, depenent de les característiques i la quantitat de substància involucrada a l'incendi, i 
de  les  condicions  meteorològiques,  s'han  de  determinar  les  zones  de  confinament  de  la 
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població, sempre que no hi hagi risc per aquestes persones de ser afectades directament pel 
foc.

5.1.4.2.- Evacuació i acollida

En general, per a les zones considerades de tipus B, segons el Decret 64/1995, o aquelles 
zones de tipus A que el cap del grup d’intervenció ho cregui necessari.

Responsabilitat de la decisió d'efectuar l'evacuació de la població: directora del Pla Infocat (en 
casos d'urgència ho pot fer l'alcalde, d'acord amb el cap del Grup d'Intervenció).

Direcció i coordinació de les tasques d'evacuació: alcalde i el cap del Grup Local d'Intervenció 
(a més del dispositiu municipal corresponent, té el suport per executar el Grup d'Ordre del Pla 
Infocat. Les tasques d'evacuació van íntimament lligades a les d'avís a la població descrites 
anteriorment).

Direcció i coordinació de les tasques d'acollida: alcalde (a més del dispositiu municipal previst, 
té a la seva disposició els grups d'actuació del Pla Infocat.

Relació de mitjans de transport: vegeu l’annex general 1, catàleg de mitjans i recursos. En cas 
de  necessitar  més  mitjans,  s’han  de  sol·licitar  al  Centre  de  Coordinació  Operativa  de 
Catalunya (CECAT).

Llocs de possible evacuació

Dependrà de la ubicació i característiques de l'incendi, però en general caldrà evacuar els nuclis de 
població disseminada i les instal·lacions que es trobin en zones forestals.

Codi Denominació Població 
Afectada

Època 
d'ús

Avís Resp. Telèfon Adreça

NA1 Ribera de Cardós Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

Xavi 
González

973 62 31 25  

NA2 Ainet de Cardós Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

Joan 
Montaña 
Lleset

973 623 236  

NA3 Cassibrós Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

Joan 
Bringué

973 62 31 33  

NA4 Anàs Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

Jordi 
Esplandiu

973 62 31 65  

NA5 Estaón Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

Andreu 973 62 30 31  

NA6 Lladrós Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

Jaume Baró 0  

NA7 Surri Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

Josep 
Tomàs

665 98 99 17  

NA8 Bonestarre Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

Ignasi Blasi 973 62 31 15  
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Codi Denominació Població 
Afectada

Època 
d'ús

Avís Resp. Telèfon Adreça

ZR1 Càmping  Les 
Contioles

Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

   

ZR2 Càmping  La 
Borda de Pubill

Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

   

ZR3 Càmping  del 
Cardós

Població 
habitual  i 
eventual

tot l'any Avís  al 
responsable

   

ZR4 Casa Marquès Treballadors  i 
clients

tot l'any Avís  al 
responsable

 973 623157 Ainet  de 
Cardós

ZR5 Casa Millet Treballadors  i 
clients

tot l'any Avís  al 
responsable

 973 623125 Pl.  Sant 
Ferran,  2  - 
Ribera  de 
Cardós

ZR6 Casa Tomeu Treballadors  i 
clients

tot l'any Avís  al 
responsable

 973 623058 Únic,  s/n  - 
Ainet  de 
Cardós

ZR7 Hotel Cardós Treballadors  i 
clients

tot l'any Avís  al 
responsable

 973 623100 Av.  Hug 
Roger III, 1 - 
Ribera  de 
Cardós

ZR8 Hotel Puitavaca Treballadors  i 
clients

tot l'any Avís  al 
responsable

 973 623078 Carretera, 
s/n -   Ainet 
de Cardós

ZR9 Hotel La Ribera Treballadors  i 
clients

tot l'any Avís  al 
responsable

 973 623109 Av.  Hug 
Roger, s/n - 
Ribera  de 
Cardós

ZR10 Restaurant 
Samarra

Treballadors  i 
clients

tot l'any Avís  al 
responsable

 973 623124 Ctra.  de 
Tavascan 
s/n  –  Ainet 
de Cardós

ZR11 Pensió Sol i Neu Treballadors  i 
clients

tot l'any Avís  al 
responsable

 973 623137 Ctra.  De 
Tavascan, 
s/n -  Ribera 
de Cardós

CE1 CEIP  Els 
Minairons

Treballadors  i 
alumnes

   973 62 30 93 Ribera  de 
Cardós

CES1 Pista 
poliesportiva 
municipal

usuaris  i 
treballadors

   973 62 31 22 Ribera  de 
Cardós
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Famílies que necessiten assistència en l'evacuació

L'Ajuntament, a través del Responsable de Grup Local de Logística i Acollida, actualitzarà el 
cens de famílies que requereixen assistència en l'evacuació.

Nom Localització Avís Telèfon

Centres d'acollida d'evacuats

Els següents centres disposen d'habitacions i podrien ser emprats per acollir evacuats.

Sector Codi Denomin
ació

Població 
Afectada

Ús 
habitual

Època 
d'ús

Ús en 
Emergència

Telèfon

 ZR1 Càmping 
Les 
Contioles

Població 
habitual  i 
eventual

 tot l'any   

 ZR2 Càmping  La 
Borda  de 
Pubill

Població 
habitual  i 
eventual

 tot l'any   

 ZR3 Càmping del 
Cardós

Població 
habitual  i 
eventual

 tot l'any   

Ainet  de 
Cardós

ZR4 Casa 
Marquès

  tot l'any Centre d'acollida 973 623157

Ribera  de 
Cardós

ZR5 Casa Millet   tot l'any Centre d'acollida 973 623125

Ainet  de 
Cardós

ZR6 Casa Tomeu   tot l'any Centre d'acollida 973 623058

Ribera  de 
Cardós

ZR7 Hotel 
Cardós

  tot l'any Centre d'acollida 973 623100

Ainet  de 
Cardós

ZR8 Hotel 
Puitavaca

  tot l'any Centre d'acollida 973 623078

Ribera  de 
Cardós

ZR9 Hotel  La 
Ribera

  tot l'any Centre d'acollida 973 623109

Ainet  de 
Cardós

ZR10 Restaurant 
Samarra

  tot l'any Centre d'acollida 973 623124

Ribera  de 
Cardós

ZR11 Pensió  Sol  i 
Neu

  tot l'any Centre d'acollida 973 623137

Els següents centres no disposen d'habitacions, podrien ser emprats, en cas d'urgència, per a rebre 
persones evacuades.

Sector Codi Denominació Població 
Afectada

Ús 
habitual

Època 
d'ús

Ús en 
Emergència

Telèfon

Ribera  de 
Cardós

EP1 Ajuntament  Ajuntament   973 62 31 22 
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Sector Codi Denominació Població 
Afectada

Ús 
habitual

Època 
d'ús

Ús en 
Emergència

Telèfon

Ribera  de 
Cardós

CES1 Pista 
poliesportiva 
municipal

 Complex 
esportiu

 Centre d'acollida 973 62 31 22 

Ribera  de 
Cardós

CE1 CEIP  Els 
Minairons

 Escola  Centre d'acollida 973 62 30 93 

5.1.4.3.- Control d’accessos

S’estableix control d’accessos als punts següents:

• Carretera local de Baiasca a la sortida del nucli urbà.

• Accés a Romadriu

• Camí del Barranc de Marguilló

5.1.5.- Interfase amb els PAU

Els edificis, les instal·lacions, els centres, les urbanitzacions, etc., que disposen o han de disposar 
de pla d’autoprotecció són:

PAU Nom del Responsable Telèfon Mecanismes 
d'Interfase 

(notificació)
NO Serradora Pallé
NO Càmping Contioles
NO Càmping la Borda del Pubill
NO Càmping del Cardós
SI CEIP Els Minairons 973 62 30 93
NO Pista poliesportiva municipal
NO Casa Marquès
NO Casa Millet
NO Casa Tomeu
NO Hotel Cardós
NO Hotel Puitavaca
NO Hotel La Ribera
NO Pensió Sol i Neu
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5.2.- Fitxes d'actuació

FITXA 1 CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)

FITXA 2 ALCALDE

FITXA 3 COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA

FITXA 4 CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ

FITXA 5.1 CAP DEL SUBGRUP LOCAL LOGÍSTIC

FITXA 5.2 CAP DEL SUBGRUP LOCAL D'ACOLLIDA

FITXA 6 CAP DEL GRUP LOCAL D’INTERVENCIÓ

FITXA 7 CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI

FITXA 8 GABINET D'INFORMACIÓ
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FITXA D'ACTUACIÓ

1

CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)

Responsable:
Substitut: 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS.
FUNCIONS / ACCIONS

Avís del sinistre o previsió de risc
• Ha d’avisar el coordinador tècnic municipal i l’alcalde
• Ha d’avisar, si l’alcalde ho creu convenient, aquelles persones que hagin de prendre les mesures 

preventives necessàries
• N’ha de fer el seguiment
• En cas que el Pla s’activi en alerta, ha d’avisar els membres del Consell Assessor i el Gabinet de 

Premsa.

Alerta i emergència
• Ha d’anotar les dades.
• Ha d’avisar:
• Els BOMBERS 112 (en cas que l’avís no l’hagin fet ells)
• Ha de contactar amb el CECAT  (telèfon: 93 551 20 00 i fax: 93.551.72.86) / Centre de la Regió 

d'emergències de Lleida i Val d'Aran (Tel973280077/Fax973280556)
• El coordinador tècnic municipal i l’alcalde
• Els serveis municipals que puguin afrontar el sinistre (ADF, etc.)
• Obtenir informació a través de la Policia Local.
• En cas que el Pla s’activi de manera formal, ha d’avisar els membres del Consell Assessor i el 

Gabinet de Premsa.

MITJANS I RECURSOS
• Comunicacions

LLOC ON DIRIGIR-SE 
• CRA

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
• Llistat telefònic “Direcció d'Emergència”
• Si s’escau, informació sobre avisos a elements vulnerables per a diferents supòsits.

Quan es tingui coneixement d’ un incendi forestal,  es posarà en marxa el pla de trucades d'acord 
amb la llista i l’ordre següent:

RESPONSABLE NOM TELÈFONS DE LOCALITZACIÓ

BOMBERS Control: 112

Alcalde Llorenç Sánchez Abrié Llistat telefònic annex

Coordinador municipal Eulogio López Otero Llistat telefònic annex

Cap del Gabinet d’Informació Carme Fité Llistat telefònic annex

Cap del Grup Local d’Ordre Jesús Sánchez Llistat telefònic annex

Cap del Grup Local d'Intervenció Xavier González Llistat telefònic annex

Cap del Subgrup Local Logístic Josep Maria Lamora Sevilla Llistat telefònic annex

Cap del Subgrup Local  d'Acollida Jesús Maria Sánchez Gracia Llistat telefònic annex

Cap del Grup Local Sanitari Lluïsa Morilla Llistat telefònic annex
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A continuació, el contingut de les trucades dependrà de la decisió de l'alcalde: informació únicament, o 
bé informació i convocatòria del Comitè Municipal de l'Emergència al CECOPAL.

Municipis veïns:

Nom de municipi Telèfon de l’Ajuntament Fax de l'ajuntament

La Guingueta 973 62 60 67 973 62 60 67

Llavorsí 973 62 20 08 973 62 20 08

Tírvia 973 62 20 73 973 62 20 73

Alins 973 62 44 05 973 62 44 05

Lladorre 973 62 30 00 973 62 30 00
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FITXA D'ACTUACIÓ

2

ALCALDE

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA  PER INCENDIS FORESTALS

FUNCIONS / ACCIONS

• Avís del  sinistre o de la previsió de risc:  ha de contactar  amb el  CRA per iniciar la  roda de 
trucades, ja establerta a la fitxa d'actuació 1 (CRA).

• N’ha de fer una valoració inicial (tot ampliant, si cal, la informació):
• S’hi ha de determinar amb exactitud el lloc de l'incendi.
• Les persones afectades.
• Els danys materials
• L’estat dels camins d'accés...
• Ha  de  contactar  amb  el  CECAT   (telèfon:  93  551  20  00  i  fax:  93.551.72.86)  /  Centre 

d’Emergències  de Lleida i Val d'Aran (Tel 973280077/ Fax 973280556). per tal de:
• Confirmar l'avís, ampliar i contrastar la informació.
• Preguntar si s’ha activat el Pla Infocat  i si es constitueix el CCA o no (en cas afirmatiu, s’ha de 

demanar on es localitza i la forma de comunicació prevista)
• Donar els telèfons de contacte de l'Ajuntament i del CECOPAL. 

Alerta
• Ha de donar l’ordre de fer prendre les mesures preventives necessàries.
• Si ho creu convenient,  ha  de donar  l’ordre  d’activar  formalment  el  Pla  en el  nivell  d’alerta  i 

encomanar al CRA l'avís dels membres del Comitè Municipal de l’Emergència, sense convocar-
los, ja establerta a la fitxa d'actuació 1 (CRA). Comunicar aquesta activació al CECAT.

• Ha de fer el seguiment de l’alerta i, si ho creu convenient, ha de dirigir-se al CECOPAL.
• Ha de fer el manteniment de contactes amb el CECAT.

Emergència 
• Ha  de  contactar  amb  el  director  del  Pla  Infocat  per  concretar  l’activació  del  Pla  de  forma 

coordinada.  Ha  d’activar  el  Pla  en  emergència  i  encomanar  al  CRA  l'avís  i  convocatòria  al 
CECOPAL dels membres del Comitè municipal de l'Emergència, ja establerta a la fitxa d'actuació 
1 (CRA). Comunicar aquesta activació al CECAT.

• Amb el Comitè municipal de l'Emergència, ha de decidir la constitució dels grups locals d'actuació.
• Ha de preparar el CECOPAL i les dependències de la Policia Local per utilitzar-los com a centres 

d'operacions. Ha d’ampliar, si és possible, les línies i els aparells de comunicació (telèfon, fax i 
ràdio).

• Ha d’avaluar els possibles riscos a la població.
• Ha  de  preveure  amb  el  cap  de  Bombers  els  possibles  confinament/evacuacions  i  posterior 

acollida dels elements vulnerables.
• Ha de  donar  l’ordre  de  prendre  les  mesures  preventives  necessàries  i/o  d’intervenció  en  el 

sinistre.

• Ha de verificar la realització de les tasques encomanades al municipi. Especialment:
• Avisos a la població, especialment dels elements vulnerables.
• Tasques d'evacuació i acollida. 
• Organització de la logística municipal.
• Suport a la intervenció.

• Ha de sol·licitar el suport dels grups actuants del Pla Infocat especialment del Grup d'Ordre.
• Ha de fer el seguiment de l'incendi  des del CECOPAL. Al llarg de l'emergència ha de mantenir 

contactes amb el  director  del  Pla  Infocat,  i  el  CCA, per  fer el  seguiment  de l'incendi,  ha de 
contrastar les informacions i preveure possibles necessitats. 

• Ha de recollir  informació  i  transmetre  les dades significatives al  Gabinet d'Informació  del  Pla 
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FITXA D'ACTUACIÓ

2

ALCALDE

Infocat .Conjuntament amb aquest Gabinet d’Informació, ha d’atendre la premsa que es desplaci 
a cobrir  l'emergència.  Els  donarem,  si  cal,  la  informació  exclusivament  a  nivell  municipal.  Les 
dades de caràcter global, les ha de donar sempre el Gabinet d'Informació del Director del Pla 
Infocat.

MITJANS I RECURSOS

• Els propis de l’Ajuntament.
• Serveis, empreses i persones del municipi.

LLOC ON DIRIGIR-SE

• CECOPAL

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

• Cartografia general i cartografia específica.
• Models de comunicats: d’activació, de desactivació, d’evacuació i de confinament.
• Criteris d’activació del Pla Infocat i del  Pla de protecció civil municipal per incendi forestal.
• Llistat telefònic “Direcció d'Emergència”.
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FITXA D'ACTUACIÓ

3

COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS

FUNCIONS / ACCIONS

• Avís del sinistre o previsió de risc.
• Fer-ne una valoració inicial.

Alerta
• Si ho creu convenient, ha d’avisar el responsable del Pla i mantenir-s’hi en contacte per dir-li com 

evoluciona el sinistre
• Si ho creu convenient, ha de suggerir al responsable del Pla (l’alcalde) de donar l’ordre d’avisar 

aquelles persones o aquells serveis que hagin de prendre les mesures preventives necessàries (en 
cas d’avisar-les, ell les coordinarà).

• Ha d’estar en alerta i fer-ne el seguiment,
• En  cas  d’activar-se  el  Pla,  ha  de  comunicar-ho  al  CECAT   (telèfon:  93  551  20  00  i  fax: 

93.551.72.86) / Centre d’Emergències de Lleida i Val d'Aran (Tel973280077/Fax973280556).
Emergència 
• Ha d’avisar el responsable del Pla (l’alcalde).
• Ha de suggerir  al  responsable del Pla (l’alcalde) de donar  l’ordre d’avisar aquelles persones o 

aquells serveis que hagin de prendre les mesures preventives necessàries i/o d’intervenir en el 
sinistre.

• Ha de  coordinar  als  serveis  municipals  que  estiguin  actuant  en el  sinistre  o  prenent  mesures 
preventives.

• Ha de dirigir-se al CECOPAL.
• Ha de comunicar al CECAT ( (telèfon: 93 551 20 00 i fax: 93.551.72.86) / Centre d’Emergències 

de Lleida i Val d'Aran (Tel973280077/Fax973280556). l’activació del Pla.

MITJANS I RECURSOS

• Comunicacions

LLOC ON DIRIGIR-SE 
• Si ho veu convenient, al ctra.
• En cas que s’activi el Pla, al CECOPAL.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

• Llistat telefònic “Direcció Emergència”.
• Cartografia general i cartografia específica.
• Models de comunicats.
• Criteris d’activació del Pla Infocat i del  Pla de protecció civil municipal per incendi forestal.
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FITXA D'ACTUACIÓ

4

CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS

FUNCIONS / ACCIONS

• Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde constitueix el 
CECOPAL, ha de desplaçar-s'hi.

• Ha de constituir, si cal, el Grup d'Ordre.

Accions per a les funcions d'ordre:
• Ha d’establir  l’avís  telefònic  i/o  el  desplaçament  als  nuclis  aïllats.  Ha de considerar  si  cal  el 

confinament / l’evacuació. Vegeu el directori telefònic a l'annex i el quadre d'elements vulnerables 
del punt  2.

• Ha de recollir, contrastar i facilitar a l'alcalde tota la informació que generi l'emergència.
• Guia d'actuants, control d'accessos i senyalització de camins i pistes.
• Hi  ha  d’haver  una  reunió  dels  guies  al  CECOPAL,  per  poder-los  posar  al  servei  dels  grups 

actuants.
• Ha d’encarregar als membres del grup:
• El control d'accessos a les vies que permeten accedir als llocs d'intervenció, per impedir l'accés de 

persones no autoritzades, en bé de la seva seguretat.
• Senyalització de les vies d'accés, per tal d'afavorir l'arribada dels grups actuants.

En cas d'evacuació:
• Ha de determinar conjuntament amb l'alcalde i el cap de Bombers la zona a evacuar.
• Ha de consultar el punt 5.1.4 sobre la quantitat i el tipus de població, les necessitats de mitjans.
• Ha de demanar a l'alcalde, si es considera necessari,  la sol·licitud de reforços al cap del Grup 

d'Ordre del Pla Infocat,
• Ha de determinar conjuntament amb l'alcalde i el responsable del Grup local logístic,  el centre 

d'acollida corresponent. (Consulteu el capítol 5.1.4.)
• Ha d’executar l’evacuació.
• Ha d’establir  el missatge i determinar les rutes d'avís i evacuació. (Consulteu el capítol 5.1.4 i 

l’annex 1.)
• Ha de mobilitzar, en cas necessari, els mitjans de transport necessaris per a l'evacuació.
• Ha de preveure juntament amb el cap del Grup d'Ordre del Pla Infocat la vigilància de les zones 

evacuades.

Accions per a les funcions d'avís a la població:
• Ha  de  determinar  conjuntament  amb  l'alcalde,  d'acord  amb  el  director  del  Pla,  la  necessitat 

d'efectuar algun tipus d'avís.
• Ha de comprovar l'operativitat dels mitjans d'avís i informació. Si fos necessària la col·laboració del 

Grup d'Ordre del Pla  Infocat cal  demanar-la a l'alcalde, perquè al seu torn la demani al director 
d’aquest Pla.

• Ha de consultar la informació sobre consells d'autoprotecció (vegeu l’annex).
• Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als nuclis aïllats.
• Ha de determinar conjuntament amb l'alcalde la necessitat d'informar el conjunt de la població.
• Ha d’establir  el  sistema d'atendre  els  veïns que s'adrecin  a  l'Ajuntament  cercant  informació,  bé 

desplaçant-s'hi, bé per telèfon.

MITJANS I RECURSOS

• Els propis de l 'Ajuntament.
• Serveis, empreses i persones municipals.
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FITXA D'ACTUACIÓ

4

CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ

LLOC ON DIRIGIR-SE 

• CECOPAL

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

• Llistat telefònic”Ordre i Avisos”.
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FITXA D'ACTUACIÓ

5.1

CAP DEL SUB-GRUP LOCAL LOGÍSTIC 

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS

FUNCIONS / ACCIONS

Tant les necessàries per a la població com les que pugui sol·licitar el CECOPAL o el CCA si s'escau 
per mitjà de l'alcalde.
• Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde constitueix el 

CECOPAL, desplaçar-s'hi.
• Ha d’activar directament o a través del CRA el Grup Local Logístic.
• Ha de quantificar, preveure i tenir localitzats els mitjans extraordinaris disponibles en el municipi 

(vegeu l’annex de directori telefònic).
• Ha de contactar amb el Grup Logístic del Pla INFOCAT per  gestionar de mutu acord la demanda 

dels recursos necessaris, públics o privats, que es puguin obtenir al terme municipal i que figuren en 
l'annex de directori telefònic.

• Ha de controlar l'ús dels recursos gestionats i el seu estat.
• La demanda de recursos aliens al municipi s’ha de fer sempre des del CECAT (93.586.77.00) 

MITJANS I RECURSOS

•  Els propis de l’Ajuntament.
•  Serveis, empreses i persones del municipi.

LLOC ON DIRIGIR-SE 

• CECOPAL

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

• Llistat telefònic “Logística”.
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FITXA D'ACTUACIÓ

5.2

CAP DEL SUB-GRUP LOCAL D’ACOLLIDA

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS

FUNCIONS / ACCIONS

• Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde constitueix el 
CECOPAL, desplaçar-s'hi.

• En cas d'evacuació, ha de determinar conjuntament amb l'alcalde, i el responsable del Grup Local 
d'Ordre, en funció de l’àrea a evacuar, el centre o els centres d'acollida .

• Ha d’activar el/s centre/s d'acollida i el/s seu/s responsable/s (consulteu el capítol 8.5).
• Ha de desplaçar al/s centre/s d'acollida l'equip d'acollida.
• Ha  de  preveure,  juntament  amb  el  Grup  Logístic  del  Pla  INFOCAT  l'avituallament  de  centre 

d'acollida. 
• Ha de designar un responsable del/s centre/s d'acollida, que tindrà les següents funcions:
• Portar el control nominal de les persones evacuades i/o acollides.
• Transmetre les necessitats que puguin presentar-se.
• Rebre i distribuir l'avituallament.
• Ha de rebre els voluntaris ocasionals que es presentin. Ha d’anotar el seus noms en una llista. Si són 

necessaris, cal agrupar-los i integrar-los, segons la seva capacitat, en els grups locals actuants més 
adients. Si no són necessaris, cal comunicar-los que l'Ajuntament ja s’hi posarà en contacte quan 
necessiti la seva ajuda.

• Si es necessiten voluntaris i no n’hi ha prou, d'acord amb l'alcalde, ha de demanar la participació 
de veïns del municipi.

• Ha d’establir,  juntament amb el Grup Logístic  del Pla INFOCAT el reforç de comunicacions del 
centre d'acollida.

• Ha  de  mantenir  contacte  amb  el  CAP  i  organitzar,  juntament  amb  el  Grup  Sanitari  del  Pla, 
possibles atencions en el/s centre/s d'acollida.

MITJANS I RECURSOS

•  Els propis de l’Ajuntament.
•  Serveis, empreses i persones del municipi.

LLOC ON DIRIGIR-SE 
• CECOPAL

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

• Llistat telefònic “Acollida”.
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FITXA D'ACTUACIÓ

6

CAP DEL GRUP LOCAL D’INTERVENCIÓ

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS

FUNCIONS / ACCIONS 

Un cop rebut l'avís de la situació d'incendi:
• Ha de contactar amb l'alcalde (o el seu substitut). Ha de demanar-li informació i instruccions. Si 

l'alcalde constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-s'hi.
• Ha de contactar amb els actuants del grup i convocar-los a l’Ajuntament.
• D'acord amb l'alcalde i segons les necessitats, ha de constituir amb el personal que hagi reunit:
• Tenint  en  compte  les  característiques  físiques  i  els  coneixements,  els  equips  d'ajuda  a  la 

intervenció dels Bombers.
• Reforços de prevenció, que ha de distribuir com a vigilància de les zones ja controlades apagades.
• Ha d’organitzar els relleus quan sigui convenient.
• D'acord amb el responsable del Grup Local Logístic, ha d’organitzar l'avituallament dels equips.

MITJANS I RECURSOS

• Els propis de l’Ajuntament.
•  Serveis, empreses i persones del municipi.

LLOC ON DIRIGIR-SE 

• CECOPAL

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

• Llistat telefònic “Intervenció”.
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FITXA D'ACTUACIÓ

7

CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS

FUNCIONS / ACCIONS 

• Una vegada declarada l’activació del Pla de protecció civil municipal, el responsable del Grup ha 
de destinar assistència sanitària al lloc de l’incendi des d’on s’assistirà i ha de decidir el trasllat de 
les possibles víctimes, amb contacte previ amb el Grup Sanitari del Pla Infocat, a l’hospital més 
proper o al més indicat.

• Ha  de  decidir  la  ubicació  de  les  ambulàncies  necessàries,  d’acord  amb  el  comandament  de 
bombers.

• Ha d’organitzar, conjuntament amb el cap del Grup Local Logístic, l’assistència sanitària de les 
persones evacuades als llocs d’acollida del municipi. 

MITJANS I RECURSOS

• Els propis de l’Ajuntament.
•  Serveis, empreses i persones del municipi.

LLOC ON DIRIGIR-SE 

• CECOPAL

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

• Llistat telefònic “Sanitari”.
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FITXA D’ACTUACIÓ

8

GABINET D'INFORMACIÓ

ACCIONS A REALITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDIS FORESTALS

FUNCIONS / ACCIONS

Un cop rebut l'avís de la situació d'emergència per un incendi forestal al terme municipal:

• Fer una avaluació de l'estat general de la situació (infraestructures danyades, nombre de morts, 
ferits, etc) a partir de la informació aportada per la resta de grups actuants.

• Contactar amb l'alcalde i donar-li una informació clara i concreta de la situació  provocada per 
l'incendi al terme municipal.

• Redactar butlletins informatius adreçats a la població amb informació sobre les conseqüències de 
l'incendi, amb un seguit de recomanacions bàsiques per la població.

• Contactar ràpidament amb els mitjans informatius (ràdios locals principalment) per fer arribar 
aquests butlletins.

MITJANS I RECURSOS

• Els propis de l’Ajuntament.
•  Serveis, empreses i persones del municipi.

LLOC ON DIRIGIR-SE 

• CECOPAL

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

• Comunicats relatius a l'activació del Pla.

• Llistat telefònic “Informació”
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6.- 6.- Annexos específicsAnnexos específics

6.1.- ANNEX  1.  MODELS  DE  DECLARACIÓ  D’ACTIVACIÓ  I  ALTRES 
COMUNICATS I DISPOSICIONS

1. MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL PLA DE 
PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN ALERTA/EMERGÈNCIA

NOTIFICACIÓ  D'ACTIVACIÓ  DEL  PLA  DE  PROTECCIÓ  CIVIL  MUNICIPAL  EN 
ALERTA/EMERGÈNCIA

Llorenç Sánchez Abrié, alcalde de Vall de Cardós,  pels poders que tinc,

DECLARO:

L’ALERTA en el municipi, a causa d’Incendi Forestal.

O

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

CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències.

Les mesures previstes són:

•

•

•

•

•

Llorenç Sánchez Abrié

Alcalde

Vall de Cardós, de/d’ .......................... de 200...
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NOTIFICACIÓ  DE DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

Llorenç Sánchez Abrié, alcalde de Vall de Cardós, pels poders que tinc, ja que ha desaparegut 
tot el risc,

DECLARO:

DISSOLT el Comitè d'Emergències.

DESAC  TIVAT   el Pla de protecció civil municipal, a causa d’Incendi Forestal, i la tornada a la 
normalitat.

Llorenç Sánchez Abrié,

Alcalde

Vall de Cardós, de/d’ ............................... de 200...
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2.     MODEL DE BAN AMB UNA ORDRE D’EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT  

BAN

ORDRE D’EVACUACIÓ

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

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

·  Si  no  teniu  un  mitjà  de  transport  propi,  aneu  a......(especifiqueu 
l’adreça)..........................

· Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació;la medicació, si en 
preneu; diners...). Si aneu carregats, l’evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com 
cal.

BAN

ORDRE DE CONFINAMENT

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

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

· Tanqueu les portes i les finestres. 

· Pareu els sistemes de ventilació i climatització.

· Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació.

· No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.
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3. MODEL DE COMUNICAT D’AVÍS D’EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

COMUNICAT D’EVACUACIÓ

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

- Aneu, amb els vostres vehicles, a .................................................................

- Si  no  teniu  cap  mitjà  de  transport,  aneu  a  ....................................  ,  on  us  
recollirem.

- Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes.

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

COMUNICAT DE CONFINAMENT

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

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

· Tanqueu les portes i les finestres 

· Pareu el sistemes de ventilació i climatització

· Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació

· No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.
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6.2.- ANNEX 2. CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PEL RISC

INCENDIS FORESTALS

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ

Si l'incendi s'acosta a casa teva:

 En primer lloc, mantén la calma.

 Retira els objectes que es puguin cremar del voltant de la casa i també els mobles del jardí.

 Tanca les finestres, els porticons, la trampa del tiratge de la xemeneia i les ampolles de gas de l'exterior. 
Evita que hi entrin espurnes.

 Tingues a mà una llanterna perquè l'electricitat es pot tallar.

 Facilita l'entrada dels equips de socors a la teva propietat.

 En tot moment estigues atent a les indicacions dels responsables municipals, els bombers i la policia.

 I en cas d'evacuació:

- Tanca tota la casa.

- Desconnecta la llum i el gas.

-  Perquè  l'evacuació  sigui  ràpida  i  ordenada,  agafa  l'imprescindible  (la  documentació,  diners  i 
medicaments).

Si l'incendi és a la teva porta:

 Entra a casa amb tota la teva família i els animals domèstics i no l'abandonis fins que el foc no hagi passat.

 Tanca totes les portes, tant les interiors com les exteriors, i  les entrades de respiració i ventilació,  per 
aturar qualsevol aspiració d'aire.

 Desconnecta els subministraments de butà, gas natural, gasoil, etc.

 Col·loca les mànegues del jardí de tal manera que arribin a qualsevol racó de la casa. Omple d'aigua la 
banyera, les piques, etc. i, si tens temps, treu les cortines.

 No t'esveris encara que el fum penetri a la casa: posa tovalloles mullades sota les portes i ruixa-les sovint 
per evitar que s'escalfin.

 Protegeix-te amb roba de cotó o llana, amb unes ulleres i un mocador moll.

 Si el fum és espès, deixa els llums encesos per millorar la visibilitat i per facilitar que et trobin.

 Deixa els documents i els objectes de valor dins el cotxe, al garatge, amb les portes tancades, per si has de 
fugir.
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Si ets a camp obert:

 Allunya't del front del foc pels costats. És vital fugir en la direcció oposada a l'avenç del foc i del fum.

 Entra a la zona ja cremada al més aviat possible.

 Regula la respiració: unes inspiracions poc profundes i lentes, agafant l'aire de prop de terra, eviten inhalar 
el fum espès.

 Si pots, mulla un mocador per tapar-te la cara i evita així els efectes nocius del fum.

 No et  refugiïs  a  pous  ni  coves,  ja  que l’oxigen pot  acabar-s’hi  ràpidament.  Evita  també les  zones  de 
pendent, els ports de muntanya i les valls estretes, perquè l'aire calent tendeix a pujar.

 En cas de perill imminent, estira't de bocaterrosa.

Si ets al cotxe:

• Si hi ets a temps, busca un lloc arrecerat i atura't. Si el front del foc travessa la carretera, no surtis del  
vehicle, tanca els vidres i encén els fars perquè et puguin trobar entre el fum.

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER ALS ACTUANTS

• Observa els consells precedents: són els consells generals d'autoprotecció per a la població.

• Informa't de la zona segura, on has d’actuar. No entris a cap zona de la qual no coneguis el risc.

• Informa't periòdicament de la situació.

• Estigues atent a la direcció i força del vent.

• La roba i el calçat han de donar-te protecció. Vesteix i calça adequadament.

• NO T'ARRISQUIS INÚTILMENT !

Escolta la ràdio. Per a rebre informació i consells d'actuació escolta la ràdio.
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6.3.- ANNEX 3. PLANS D'AUTOPROTECCIÓ ASSOCIATS

Aquest Annex inclourà els Plans d'Autoprotecció Associats a la prevenció i actuació contra 
incendis forestals a mesura siguin redactats i aprovats.
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6.4.- ANNEX 4. CARTOGRAFIA ESPECÍFICA

Plànol 1. Identificació del risc, vulnerabilitat i protecció a la població
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6.5.- ANNEX 5. REGLAMENTACIÓ

La reglamentació en matèria d’incendis forestals és la següent:

- Departament  d’Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca:  Decret  63/1988,  de 28 de març,  pel  qual  s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya

- Ministeri de l’Interior: Ordre de 2 d’abril de 1993 sobre la Directriu bàsica de planificació de protecció civil  
d’emergència per incendis forestals (publicada en el BOE de 15 d’abril)

- Departament de Governació: Resolució de 24 d'octubre de 1994 sobre la publicitat de l'Acord de 29 de 
setembre de 1994, del Govern de la Generalitat, pel qual s'aprova el Pla de protecció civil d'emergències  
per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT)

- Presidència  de  la  Generalitat:  Decret  241/1994,  de  26  de  juliol,  sobre  condicionants  urbanístics  i  de 
protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (Article 5: Edificacions que  
afronten amb àrees forestals)

 - Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: Decret legislatiu 10/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa  
la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

- Departament  d'Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca:  Decret  64/1995,  de  7  de  març,  pel  qual  s'estableixen  
mesures de prevenció d'incendis forestals

- Departament d’Agricultura,  Ramaderia i  Pesca: Decret  130/1998, de 12 de maig, pel que s’estableixen 
mesures de prevenció d’incendis forestals a les àrees d’influència de carreteres

- Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: Decret 46/1999, de 23 de febrer, d’ampliació de termini per 
adoptar mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions
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6.6.- ANNEX 6. ELEMENTS VULNERABLES

Llista completa dels elements vulnerables:

Codi Denominació Població 
Afectada

Ús habitual Època d'ús Ús en 
Emergència

Sector Avís Actuació Resp. Telèfon Adreça

NA1 Ribera de Cardós Població 
habitual  i 
eventual

Nucli  de 
població

tot l'any   Avís  al 
responsable

 Xavi González 973 62 31 25  

NA2 Ainet de Cardós Població 
habitual  i 
eventual

Nucli  de 
població

tot l'any   Avís  al 
responsable

 Joan 
Montaña 
Lleset

973 623 236  

NA3 Cassibrós Població 
habitual  i 
eventual

Nucli  de 
població

tot l'any   Avís  al 
responsable

 Joan Bringué 973 62 31 33  

NA4 Anàs Població 
habitual  i 
eventual

Nucli  de 
població

tot l'any   Avís  al 
responsable

 Jordi 
Esplandiu

973 62 31 65  

NA5 Estaón Població 
habitual  i 
eventual

Nucli  de 
població

tot l'any   Avís  al 
responsable

 Andreu 973 62 30 31  

NA6 Lladrós Població 
habitual  i 
eventual

Nucli  de 
població

tot l'any   Avís  al 
responsable

 Jaume Baró  

NA7 Surri Població 
habitual  i 
eventual

Nucli  de 
població

tot l'any   Avís  al 
responsable

 Josep Tomàs 665 98 99 17  
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Codi Denominació Població 
Afectada

Ús habitual Època d'ús Ús en 
Emergència

Sector Avís Actuació Resp. Telèfon Adreça

NA8 Bonestarre Població 
habitual  i 
eventual

Nucli  de 
població

tot l'any   Avís  al 
responsable

 Ignasi Blasi 973 62 31 15  

ZR1 Càmping  Les 
Contioles

Població 
habitual  i 
eventual

 tot l'any   Avís  al 
responsable

    

ZR2 Càmping  La 
Borda de Pubill

Població 
habitual  i 
eventual

 tot l'any   Avís  al 
responsable

    

ZR3 Càmping  del 
Cardós

Població 
habitual  i 
eventual

 tot l'any   Avís  al 
responsable

    

ZR4 Casa Marquès   tot l'any Centre 
d'acollida

Ainet  de 
Cardós

Avís  al 
responsable

  973 623157 Ainet  de 
Cardós

ZR5 Casa Millet   tot l'any Centre 
d'acollida

Ribera  de 
Cardós

Avís  al 
responsable

  973 623125 Pl.  Sant 
Ferran,  2  - 
Ribera  de 
Cardós

ZR6 Casa Tomeu   tot l'any Centre 
d'acollida

Ainet  de 
Cardós

Avís  al 
responsable

  973 623058 Únic,  s/n  - 
Ainet  de 
Cardós

ZR7 Hotel Cardós   tot l'any Centre 
d'acollida

Ribera  de 
Cardós

Avís  al 
responsable

  973 623100 Av.  Hug 
Roger  III,  1  - 
Ribera  de 
Cardós

ZR8 Hotel Puitavaca   tot l'any Centre Ainet  de Avís  al   973 623078 Carretera, 
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Codi Denominació Població 
Afectada

Ús habitual Època d'ús Ús en 
Emergència

Sector Avís Actuació Resp. Telèfon Adreça

d'acollida Cardós responsable s/n  -   Ainet 
de Cardós

ZR9 Hotel La Ribera   tot l'any Centre 
d'acollida

Ribera  de 
Cardós

Avís  al 
responsable

  973 623109 Av.  Hug 
Roger,  s/n  - 
Ribera  de 
Cardós

ZR10 Restaurant 
Samarra

  tot l'any Centre 
d'acollida

Ainet  de 
Cardós

Avís  al 
responsable

  973 623124 Ctra.  de 
Tavascan s/n 
–  Ainet  de 
Cardós

ZR11 Pensió Sol i Neu   tot l'any Centre 
d'acollida

Ribera  de 
Cardós

Avís  al 
responsable

  973 623137 Ctra.  De 
Tavascan, 
s/n  -  Ribera 
de Cardós

CE1 CEIP  Els 
Minairons

 Escola  Centre 
d'acollida

Ribera  de 
Cardós

   973 62 30 93 Ribera  de 
Cardós

CES1 Pista 
poliesportiva 
municipal

 Complex 
esportiu

 Centre 
d'acollida

Ribera  de 
Cardós

   973 62 31 22 Ribera  de 
Cardós
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7.- 7.- Annexos confidencialsAnnexos confidencials

Annex A. Centre de recepció d'alarma (CRA).

Annex A.1: Personal i llistat telefònic.

• Òrgans de govern:

Nom Càrrec dins 
el pla

Càrrec 
habitual

Localització Telèfon Telèfon 2

Llorenç  Sánchez 
Abrié

Director Alcalde  693 444 792  

Joan  Montaña 
Lleset

Substitut  del 
Director

1er  Tinent 
d'Alcalde

 973 623 236  

• Consell assessor:

Nom Càrrec dins el pla Càrrec habitual Localització Telèfon Telèfon 
2

Eulogio  López 
Otero

Coordinador Municipal Regidor  645 26 15 01  

Jesús  Sánchez 
Gracia

Substitut  Coordinador 
Municipal

Agutzil  626 07 09 61  

Jesús Sánchez Cap Grup  Local  Ordre  i 
Avisos

Agutzil  626 07 09 61  

Caterina  Ticó 
Campillos

Substitut  Cap  Grup 
d'Ordre i Avisos

0  973 62 30 35 636 79 36 
05

Eulogio López Cap  Grup  Logístic  i 
d'Acollida

Regidor  645 26 15 01  

Josep  Maria 
Lamora Sevilla

Cap Subgrup Logístic Regidor  670 222 313 973 62 31 
75

Jesús  Ma 
Sánchez Gracia 

Cap Subgrup Acollida Regidor    

Maria  José 
Trujillo

Substitut  Cap  Subgrup 
Acollida

0    

Xavier González Cap  del  Grup 
d'Intervenció

Bomber voluntari  973 62 31 25  

• Gabinet d'Informació

Nom Càrrec dins el 
pla

Càrrec habitual Localització Telèfon

Carme Fité Cap  del  Gabinet 
d'Informació

Secretària   

Maria José Trujillo Substitut del Cap del 
Gabinet d'Informació

Administrativa   

•
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• Representant municipal del Pla Infocat:

Nom Càrrec dins 
el pla

Càrrec 
habitual

Localització Telèfon Telèfon 2

Llorenç  Sánchez 
Abrié

Director Alcalde  693 444 792  

Joan  Montaña 
Lleset

Substitut  del 
Director

1er  Tinent 
d'Alcalde

 973 623 236  
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Annex A.2: Full de direcció de l'emergència

Direcció de l'Emergència

Responsable:

Llorenç Sánchez Abrié

Hora Informacions, anàlisis, decisions,etc.
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Annex A.3: Model trucada a bombers

Truqui als bombers (tel. 112)

Expliqui'ls que s'ha constituït el Centre de Coordinació (CECOPAL) i que vostè és el director del Pla d'emergència (digueu el vostre nom). Comuniqui'ls el número del 
telèfon del CECOPAL i faci'ls les preguntes següents i anoti les respostes amb la màxima concreció.
Qui és el director de l'extinció de l'incendi?..................................................................................................

Qui ha d'executar les decisions

Necessiten material? NO SI
Cisternes Quantes? A quin lloc? Intervenció

Altres Intervenció

Necessiten gent? NO SI

Al front del foc? Quanta gent? A quin lloc? Intervenció

Per fer de guies? Quanta gent? A quin lloc? Ordre i avisos

Per tallar pistes? Quanta gent? A quin lloc? Ordre i avisos 

Altres Ordre i avisos

Necessiten queviures? NO SI

Aigua Per a quantes persones? A quin lloc? Logístic i acollida

Entrepans Per a quantes persones? A quin lloc? Logístic i acollida

Altres Logístic i acollida

Necessiten alguna cosa més? NO SI

Ajuda sanitària Ambulàncies: si/no Metge: si/no  ATS: si/no On? Sanitari

Evacuacions Urbanització: Zona: Tots 

Altres Tots
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Annex A.4: model trucada al coordinador municipal d'emergència

Truqui al Coordinador Municipal de l'Emergència (tel. .............................)
Faci les preguntes següents al Coordinador Municipal de l'Emergència que ha enviat al front del foc i anoti les respostes amb la màxima concreció.

Data:.........................
A quina zona és el foc?.................................................................................................. Hora:.........................

Qui ha d'executar les decisions

Falta gent al front del foc? NO SI Quanta gent? A quin lloc? Intervenció

Hi ha cap línia elèctrica d'alta o baixa tensió que cal tallar? NO SI Quina línia? Intervenció

Cal avisar la Guàrdia Civil o altres serveis d'ordre? NO SI Ordre i avisos

Hi ha alguna carretera o pista que cal tallar?
NO SI

Quina carretera?
Des d'on?

Ordre i avisos

Cal preparar guies per acompanyar els bombers? NO SI Quantes guies?
On han d'anar?

Ordre i avisos

Cal preparar ajuda sanitària? NO SI On han d'anar? Sanitari

Cal avisar les ambulàncies? NO SI On han d'anar? Sanitari

Falten material i cisternes al front del foc?
NO SI

Quin tipus de material?
Quantes cisternes?

On s'ha de portar?
On s'han deportar?

Logístic i acollida

Falten aigua i queviures al front del foc?
NO SI

Aigua. Per a quantes persones?
Racions  alimentàries.  Per  a  quantes 
persones?

On s'ha de portar?

On s'han de portar?

Logístic i acollida

Hi ha perill per als habitatges aïllats? NO SI Quins habitatges cal evacuar? Tots els grups

Hi ha perill per a les urbanitzacions? NO SI Quina urbanització cal evacuar? Tots els grups

Hi ha altres detalls o demandes? NO SI
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Annex B: Coordinador Municipal de l'Emergència.

• Òrgans de govern:

Nom Càrrec dins 
el pla

Càrrec 
habitual

Localització Telèfon Telèfon 2 Núm de 
fitxa

Llorenç 
Sánchez Abrié

Director Alcalde  693 444 792  2

Joan  Montaña 
Lleset

Substitut  del 
Director

1er  Tinent 
d'Alcalde

 973 623 236  2

• Consell assessor:

Nom Càrrec dins 
el pla

Càrrec 
habitual

Localització Telèfon Telèfon 2 Núm de 
fitxa

Eulogio  López 
Otero

Coordinador 
Municipal

Regidor  645 26 15 01  3

Jesús Sánchez 
Gracia

Substitut 
Coordinador 
Municipal

Agutzil  626 07 09 61  3

Jesús Sánchez Cap  Grup 
Local  Ordre  i 
Avisos

Agutzil  626 07 09 61  4

Caterina  Ticó 
Campillos

Substitut  Cap 
Grup d'Ordre i 
Avisos

0  973 62 30 35 636 79 36 05 4

Eulogio López Cap  Grup 
Logístic  i 
d'Acollida

Regidor  645 26 15 01  5,1 i 5,2

Josep  Maria 
Lamora Sevilla

Cap  Subgrup 
Logístic

Regidor  670 222 313 973 62 31 75 5,1

Jesús  Ma 
Sánchez 
Gracia 

Cap  Subgrup 
Acollida

Regidor    5,2

Maria  José 
Trujillo

Substitut  Cap 
Subgrup 
Acollida

0    5,2

Xavier 
González

Cap  del  Grup 
d'Intervenció

Bomber 
voluntari

 973 62 31 25  6

Josep 
Delamoga

Substitut  del 
Cap  del  Grup 
d'Intervenció

Bomber 
voluntari

 973 62 30 78  6

Lluïssa Morilla Cap  del  Grup 
Sanitari

Metgessa  Consultori  7

Antonio Tehas Substitut  del 
Cap  de  Grup 
Sanitari

ATS  Consultori  7

• Gabinet d'Informació
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Nom Càrrec dins 
el pla

Càrrec 
habitual

Localització Telèfon Telèfon 2 Núm de 
fitxa

Carme Fité Cap  del 
Gabinet 
d'Informació

Secretària    8

Maria  José 
Trujillo

Substitut  del 
Cap  del 
Gabinet 
d'Informació

Administrativa    

• Representant municipal del Pla Infocat:

Nom Càrrec dins 
el pla

Càrrec 
habitual

Localització Telèfon Telèfon 2 Núm de 
fitxa

Llorenç 
Sánchez Abrié

Director Alcalde  693 444 792  2

Joan  Montaña 
Lleset

Substitut  del 
Director

1er  Tinent 
d'Alcalde

 973 623 236  2
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Annex C: Grup local d'ordre i avisos

Annex C.1: personal i llistat telefònic

Nom Càrrec dins 
el pla

Càrrec 
habitual

Localització Telèfon Telèfon 2 Núm de 
fitxa

Jesús Sánchez Cap  Grup 
Local  Ordre  i 
Avisos

Agutzil  626 07 09 61  4

Caterina  Ticó 
Campillos

Substitut  Cap 
Grup d'Ordre i 
Avisos

0  973 62 30 35 636 79 36 05 4

Xavi González Substitut 
Responsable 
nucli de Ribera 
de Cardós

Bomber 
voluntari  i 
Alcalde Pedani

 973 62 31 25  

Josep Tomàs Responsable 
nucli de  Surri

Bomber 
voluntari  i 
Alcalde Pedani

 665 98 99 17  

Jordi 
Esplandiu

Responsable 
nucli d'Anàs

Bomber 
voluntari  i 
Alcalde Pedani

 973 62 31 65  

Ignasi Blasi Responsable 
nucli  de 
Bonestarre

Alcalde Pedani  973 62 31 15  

Andreu Responsable 
nucli  de 
Estaon

Responsable  973 62 30 31  

Joan Bringué Responsable 
nucli  de 
Cassibrós

Alcalde Pedani  973 62 31 33  

Joan  Montaña 
Lleset

Responsable 
nucli  d'Ainet 
de Cardós

1er  Tinent 
d'Alcalde

 973 623 236 973 62 31 80

Jaume Baró Responsable 
nucli  de 
Lladrós

Alcalde Pedani    

Annex C.2: recursos

Ordre Serveis 
d'ordre 
públic
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Annex C.3: full de telefonista

Full de telefonista

Sr. Sra. ......................................................................................

 Recepció de la trucada

Hora del Sr.

de la Sra..

per al Sr.

per a la Sra. Encàrrec
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Annex D: Subgrup local logístic

Annex D.1:personal i llistat telefònic

Nom Càrrec dins 
el pla

Càrrec 
habitual

Localització Telèfon Telèfon 2

Eulogio López Cap  Grup 
Logístic  i 
d'Acollida

Regidor  645 26 15 01  

Josep  Maria 
Lamora Sevilla

Cap  Subgrup 
Logístic

Regidor  670 222 313 973 62 31 75

Annex D.2: recursos

Grup Recurs C Nom URCàrrec dins el 
pla

Càrrec 
habitual

Localització Telèfon

Logístic  i 
d'acollida

Taller mecànic Germans 
Montaña  Noves 
SCP

Empreses  amb 
Maquinària

Taller Ctra.  s/n.  Ainet 
de Cardós

973 62 31 80

Logístic  i 
d'acollida

Saupó  Cardós 
S.L.

Empreses  amb 
Maquinària

973 62 30 80

Logístic  i 
d'acollida

Roger Andreu Empreses  amb 
Maquinària

973 62 30 88

Logístic  i 
d'acollida

Material 
Agrícola

Josep  Isus 
Nofre

Material 
Agrícola

973 62 31 86

Logístic  i 
d'acollida

Restaurant Les Contioles Únic  s/n.  Ainet 
de Cardós

973 623180

Logístic  i 
d'acollida

Restaurant Els Cards Ctra.  De 
Tavascan,  s/n  - 
Ribera  de 
Cardós

973 623109

Logístic  i 
d'acollida

Restaurant Florido Ctra.  De 
Tavascan,  s/n  - 
Ribera  de 
Cardós

973 623141

Logístic  i 
d'acollida

Transportista Sabarich Taxi 973 623 144 

Logístic  i 
d'acollida

Transportista Delamoga Taxi 973 623 138 

Logístic  i 
d'acollida

Transportista Taxista S
e

C/  Únic,  s/n. 
Ainet de Cardós

Logístic  i 
d'acollida

Transportista Taxista J
o

C/  Únic,  s/n. 
Ainet de Cardós

Logístic  i 
d'acollida

Transportista Taxista S
e

Ctra.  De 
Tavascan, 
Ribera  de 
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Grup Recurs C Nom URCàrrec dins el 
pla

Càrrec 
habitual

Localització Telèfon

Cardós

Logístic  i 
d'acollida

Transportista Taxista S
o

C/  Requena 
s/n.  Ribera  de 
Cardós

Logístic  i 
d'acollida

Transportista T
r
Taxi J

o
973 62 30 35

Logístic  i 
d'acollida

Transportista T
r
Taxi J

o
973 62 31 57

Logístic  i 
d'acollida

Transportista T
r
Taxi J

o
973 623 078

Logístic  i 
d'acollida

Esports 
d'aventura

Aventura verda Major,  s/n. 
Ribera  de 
Cardós

Annex E: Subgrup local d'acollida

Annex E.1:personal i llistat telefònic

Nom Càrrec dins el 
pla

Càrrec habitual Localització Telèfon

Eulogio López Cap  Grup  Logístic  i 
d'Acollida

Regidor  645 26 15 01

Jesús  Ma  Sánchez 
Gracia 

Cap  Subgrup 
Acollida

Regidor   

Maria José Trujillo Substitut  Cap 
Subgrup Acollida

0   

Annex E.2: recursos

Grup Recurs Codi Nom Localització Telèfon

Logístic  i 
d'acollida

Taller 
mecànic

Germans 
Montaña  Noves 
SCP

Ctra. s/n. Ainet de Cardós 973 62 31 80

Logístic  i 
d'acollida

Saupó  Cardós 
S.L.

973 62 30 80

Logístic  i 
d'acollida

Roger Andreu 973 62 30 88

Logístic  i 
d'acollida

Material 
Agrícola

Josep  Isus 
Nofre

973 62 31 86

Logístic  i 
d'acollida

Centre 
d'acollida

Llar de jubilats

Logístic  i Centre Estaon  Refugi 973 62 32 87
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Grup Recurs Codi Nom Localització Telèfon

d'acollida d'acollida GR-11

Logístic  i 
d'acollida

Centre 
d'acollida

Anàs escola 973 62 31 65

Logístic  i 
d'acollida

Centre 
d'acollida

ZR4 Casa Marquès Ainet de Cardós 973 623157

Logístic  i 
d'acollida

Centre 
d'acollida

ZR5 Casa Millet Pl. Sant Ferran, 2 - Ribera de 
Cardós

973 623125

Logístic  i 
d'acollida

Centre 
d'acollida

ZR6 Casa Tomeu Únic, s/n -  Ainet de Cardós 973 623058

Logístic  i 
d'acollida

Centre 
d'acollida

ZR7 Hotel Cardós Av. Hug Roger III, 1 -  Ribera 
de Cardós

973 623100

Logístic  i 
d'acollida

Centre 
d'acollida

ZR8 Hotel Puitavaca Carretera,  s/n  -   Ainet  de 
Cardós

973 623078

Logístic  i 
d'acollida

Centre 
d'acollida

ZR9 Hotel La Ribera Av. Hug Roger, s/n - Ribera 
de Cardós

973 623109

Logístic  i 
d'acollida

Centre 
d'acollida

ZR10 Restaurant 
Samarra

Ctra.  de  Tavascan  s/n  – 
Ainet de Cardós

973 623124

Logístic  i 
d'acollida

Centre 
d'acollida

ZR11 Pensió  Sol  i 
Neu

Ctra.  De  Tavascan,  s/n  - 
Ribera de Cardós

973 623137

Logístic  i 
d'acollida

Centre 
d'acollida

EP2 CEIP  Els 
Minairons

Ribera de Cardós 973 623093

Logístic  i 
d'acollida

Centre 
d'acollida

EP3 Pista 
poliesportiva 
municipal

Ribera de Cardós 973 623122

Logístic  i 
d'acollida

Punt 
d'acollida

Poliesport
iu

Poliesportiu 
cobert

Logístic  i 
d'acollida

Restaurant Les Contioles Únic s/n. Ainet de Cardós 973 623180

Logístic  i 
d'acollida

Restaurant Els Cards Ctra.  De  Tavascan,  s/n  - 
Ribera de Cardós

973 623109

Logístic  i 
d'acollida

Restaurant Florido Ctra.  De  Tavascan,  s/n  - 
Ribera de Cardós

973 623141

Logístic  i 
d'acollida

Transportista Sabarich 973 623 144 

Logístic  i 
d'acollida

Transportista Delamoga 973 623 138 

Logístic  i 
d'acollida

Transportista Taxista C/  Únic,  s/n.  Ainet  de 
Cardós

Logístic  i 
d'acollida

Transportista Taxista C/  Únic,  s/n.  Ainet  de 
Cardós

Logístic  i 
d'acollida

Transportista Taxista Ctra. De Tavascan, Ribera de 
Cardós

Logístic  i 
d'acollida

Transportista Taxista C/ Requena s/n.  Ribera  de 
Cardós

Logístic  i 
d'acollida

Transportista Transport 
de 
persones

Taxi 973 62 30 35
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Grup Recurs Codi Nom Localització Telèfon

Logístic  i 
d'acollida

Transportista Transport 
de 
persones

Taxi 973 62 31 57

Logístic  i 
d'acollida

Transportista Transport 
de 
persones

Taxi 973 623 078

Logístic  i 
d'acollida

Esports 
d'aventura

Aventura verda Major, s/n. Ribera de Cardós
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Annex E.3: Elements Vulnerables

Codi Denominació Població Afectada Avís Resp. Telèfon

NA1 Ribera de Cardós Població  habitual  i 
eventual

Avís al responsable Xavi 
González

973 62 31 25

NA2 Ainet de Cardós Població  habitual  i 
eventual

Avís al responsable Joan 
Montaña 
Lleset

973 623 236 

NA3 Cassibrós Població  habitual  i 
eventual

Avís al responsable Joan Bringué 973 62 31 33

NA4 Anàs Població  habitual  i 
eventual

Avís al responsable Jordi 
Esplandiu

973 62 31 65

NA5 Estaón Població  habitual  i 
eventual

Avís al responsable Andreu 973 62 30 31

NA6 Lladrós Població  habitual  i 
eventual

Avís al responsable Jaume Baró

NA7 Surri Població  habitual  i 
eventual

Avís al responsable Josep Tomàs 665 98 99 17

NA8 Bonestarre Població  habitual  i 
eventual

Avís al responsable Ignasi Blasi 973 62 31 15
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Annex E.3: plantilla de selecció voluntaris

Qüestionari

Té menys de 18 anys o més de 40? Sí No

Pateix alguna malaltia? Sí No

Porta pantalons curts? Sí No

Va sense camisa o samarreta? Sí No

Porta vambes o xancletes? Sí No

Porta roba sintètica? Sí No

Totes les respostes negatives

Grup de Foc

Una resposta positiva o més 

Grup Ajuntament
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Annex E.4: full de registre grup d'ajuntament.

Full de registre. Grup Ajuntament
Full núm..-....... 

Dades personals Destinació Relleu

Cognoms i nom Adreça Telèfon Lloc Dia Hora Dia Hora
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Annex E.5: full de registre grup de foc

Full de registre. Grup de Foc
Full núm..-....... 

Dades personals Destinació Relleu

Cognoms i nom Adreça Telèfon Lloc Dia Hora Dia Hora
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Annex E.6: full informatiu pel grup d'ajuntament

Full informatiu. Grup Ajuntament.

En aquesta emergència vostè ha estat destinat al Grup Ajuntament.

La seva funció és ajudar al Centre de Coordinació (CECOPAL) d'aquest ajuntament.

Nota: 

No tots els voluntaris són necessaris immediatament, ja que:

1. La durada del foc pot ser llarga i cal assegurar el relleu, cada 4 hores, de les persones que 
col·labores voluntàriament en aquesta emergència.

2. Els  grups  d'emergència  d'aquest  ajuntament  només  són  operatius  amb  un  nombre 
determinat de col·laboradors. Per sobre d'aquest nombre es perd eficàcia.

Si  vostè  no  és  seleccionat,li  demanem  que  torni  a  casa  seva  fins  que  el  Centre  de 
Coordinació (CECOPAL) d'aquest Ajuntament el cridi

Gràcies per la seva col·laboració!

Pàgina 82 de 87

Manual d'Actuació per a Incendis Forestals



Annex E.7: full informatiu pel grup de foc

Full informatiu. Grup de Foc.

En aquesta emergència vostè ha estat destinat al Grup de Foc.

La seva funció es col·laborar en els fronts de l'incendi amb els bombers i les agrupacions de 
defensa forestal.

Per garantir la seva seguretat li demanem que llegeixi i compleixi les instruccions següents:

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER ALS ACTUANTS

Segueixi les instruccions dels comandaments de l'àrea on estigui destinat.

• No prengui iniciatives personals sense consultar abans amb aquests comandament.

• No utilitzi eines de tall si no té experiència.

• Si sent qualsevol símptoma de defalliment, avisi els responsable de la seva zona.

• Quan el rellevin avisi el Centre de Coordinació (CECOPAL) de la seva tornada de l'àrea 
de l'incendi.

• Observi els consells generals d'autoprotecció per a la població.

• Informi's de la zona segura, on ha d’actuar. No entri a cap zona de la qual no coneguis el 
risc.

• Informi's periòdicament de la situació.

• Estigui atent a la direcció i força del vent.

• La roba i el calçat han de donar-te protecció. Vesteixi i calci adequadament.

• NO S'ARRISQUI INÚTILMENT !

Nota: 

No tots els voluntaris es desplaçaran immediatament al front de l'incendi, ja que:

1. La durada del foc pot ser llarga i cal assegurar el relleu, cada 4 hores, de les persones que 
vagin als fronts de l'incendi.

2. El nombre de persones que poden ajudar els bombers té un límit, que si se supera redueix 
l'eficàcia dels equips d'extinció.

Si vostè no és seleccionat per anar a l'incendi,li demanem que torni a casa seva fins que el 
Centre de Coordinació (CECOPAL) d'aquest Ajuntament el cridi

Gràcies per la seva col·laboració!
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Annex F: Grup local d'intervenció

annex F.1: personal i llistat telefònic

Nom Càrrec dins el pla Càrrec 
habitual

Localització Telèfon Telèfon 
2

Xavier González Cap  del  Grup 
d'Intervenció

Bomber voluntari  973  62  31 
25

 

Josep Delamoga Substitut del  Cap del 
Grup d'Intervenció

Bomber voluntari  973  62  30 
78

 

Josep Gabriel Membre del Grup Bomber voluntari    

Roger Ferrer Membre del Grup Bomber voluntari  973  62  30 
88

 

Jordi Esplandiu Membre del Grup Sots cap parc de 
Bombers 
voluntari

 685  44  76 
37

685  44 
76 37

Altre personal i recursos d'interés

Grup Recurs Nom UCC Localització Telèfon

Intervenci
ó

Institucions 
públiques

Agents Rurals Finca  Torreferrussa.  Santa  Perpètua  de 
Mogoda

93 574 00 36

Intervenci
ó

Institucions 
públiques

CECAT Ctra.  Universitat  Autònoma.  Cerdanyola 
del Vallès

93 586 77 00

Intervenci
ó

Institucions 
públiques

Emergències 112

Intervenci
ó

Institucions 
públiques

Bombers, Parc Av. Diputació, 24. Sort 112

Intervenci
ó

Institucions 
públiques

Parc  de  bombers 
Voluntaris

Ctra. Tavascan, s/n. Vall de Cardós

Intervenci
ó

Institucions 
públiques

Parc  de  bombers 
Voluntaris

  Ctra de la Val d'Aran, 29. Llavorsí 973 622 001 

Intervenci
ó

Institucions 
públiques

Bombers Emergències 112

Intervenci
ó

Institucions 
públiques

ADF Mig Pallars Crta. de la Vall d'Aran, 55. Llavorsí

Hidrants i boques de rec

Localització Sortida de ràcord (mm) Tipus d'hidrant
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Annex F.2: recursos

• Pistes estratègiques

Codi Sector Origen-Destí Accés Característiques

1-E Cassibrós,  Bosc 
d'Estabello

El Pla de Negua Des de Cassibrós Pista que transcórrer 
entre  el  nucli  de 
Cassibrós i Esterri de 
cardós  passant  pel 
Pla de Negua. També 
té  un  ramal  que 
ressegueix part de la 
carena de la serra de 
Costuix.

2-E Ribera de Cardós Forest de Lo Cuco Km  nº8  de  la 
carretera  L-504, 
direcció  al 
cementiri

Pista  de  8648  m  al 
llarj  del  bosc  de  Lo 
Cuco.  Passa  per  la 
Borda Bellera i Borda 
de Mista Ramon

3-E Selva i Serra Coll d'Orla i La Mata de Berrós 
(La  Guingueta).  Accés  a  les 
Bordes: de Bernat, de Lladós i 
de Manaut.

Accés  des  de  el 
nucli  de  Surri  i 
des  de  el  nucli 
d'Anàs.

Pista  al  llarg  de  la 
Massa  de  Selva  i 
Serra.

4-E Selva i Serra Coll d'Orla i La Mata de Berrós 
(La  Guingueta).  Accés  a  les 
Bordes: de Bernat, de Lladós i 
de Manaut.

Accés  des  de  el 
nucli  de  Surri  i 
des  de  el  nucli 
d'Anàs.

Pista  al  llarg  de  la 
Massa  de  Selva  i 
Serra.

5-E Bosc de Calatxo Estaón Borde de Gori Camí  de  perafita. 
Accés motoritzat fins 
a  la  borda,  despés 
camí  sense  accés 
motoritzat.

6-E Bosc de Cardedo Estaón Collada de Burgo 
i Selva de Nibrós

Accés  motoritzat 
parcial

7-E Escomella (bosc de 
Perafita) i Cardedo

Burgo ( municipi de Farrera) Collada  de 
montalto  i  Lo 
Cabo

Accés motoritzat

• Pistes forestals de penetració i atac

Codi Sector Origen-Destí Accés Característiques

1-P Estabello Pista d'accés al Pla de Negues Borda 
d'Estabello

Pista  de  la  Borda 
d'Estabello

• Tallafocs

No es disposa de Tallafocs preparats, aquest any s'ha programat l'execució
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Annex G: Grup local sanitari

Annex G.1: personal i llistat telefònic

Nom Càrrec dins 
el pla

Càrrec 
habitual

Localització Telèfon Telèfon 2

Lluïssa Morilla Cap  del  Grup 
Sanitari

Metgessa  Consultori  

Antonio Tehas Substitut del Cap 
de Grup Sanitari

ATS  Consultori  

Elsi  Cuevas 
Larduet

Grup Sanitari 0  973 62 31 25  

Montse Montfort Grup Sanitari CAP Sort  695 82 77 49 973 62 14 65

Annex G.2: recursos

Grup Recurs C Nom URCC Localització Telèfon

Sanitari Farmàcia Domingo-
Escobar 

Major, 40. Esterri d'Aneu  973626016

Sanitari Farmàcia Vidal Flora Cadena, 10. Rialp 973621217

Sanitari Farmàcia Mallorques Major, 42. Sort 973620065

Sanitari Farmàcia Viñas Ctra. Vall d'Aran, 27. Llavorsí 973622218

Sanitari Centres 
Sanitaris

CAP Camí de la Cabanera, 1.Sort 973 62 14 65 

Sanitari Centres 
Sanitaris

Hospital 
Comarcal  del 
Pallars 

Pau Casals, 5. Tremp 973 65 22 55 

Sanitari Centres 
Sanitaris

Hospital 
Universitari 
Arnau  de 
Vilanova

Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 80. Lleida 973 24 81 00 

Sanitari Centres 
Sanitaris

Hospital  Vall 
d'Hebron

Pg. de la Vall d'Hebron, 119-129. Barcelona 93 489 30 00 

Sanitari Transports 
especials

A
m

061
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Annex H: Grup local d'informació

Annex H.1: personal i llistat telefònic

Nom Càrrec dins el 
pla

Càrrec habitual Localització Telèfon

Carme Fité Cap  del  Gabinet 
d'Informació

Secretària   

Maria José Trujillo Substitut del Cap del 
Gabinet d'Informació

Administrativa   

Annex H.2: recursos

Tipus Emissora Freqüència Responsable Telèfon Telèfon 2

Emissora ràdio Catalunya 
Ràdio(Directe)

FM 95.4 Jofre Jombart 933069200 932002106

Emissora ràdio Catalunya 
Informació

FM 87.6  Jordi Corbalán 933069200 932002106

Emissora ràdio Radio  Nacional 
d'Espanya 

AM 612 0 973280740 973281112

Emissora ràdio GUM FM FM 89,6 0 9736443015 973642701
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