Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Protecció Civil- CECAT

En funció del color del mapa de risc per intensitat de pluja o acumulació del vostre municipi, i d’acord als
plans d’emergència municipals, les accions que cal dur a terme són:
RISC BAIX
Risc meteorològic baix en general. Estan pronosticats fenòmens meteorològics relativament
habituals però potencialment perillosos per algunes activitats.
Actuacions preventives recomanades:
• Seguir atentament la informació meteorològica i els avisos que emeti el CECAT.
• Informar els responsables municipals i els integrants dels serveis municipals.
• Preveure quins serien els punts d’acollida i d’atenció a la població en cas d’una emergència.
• Tallar els recs automàtics i netejar embornals i desaigües de fulles o materials que impedeixin el
desguàs correcte.
• Aviseu aquelles persones que facin activitats a la llera del riu.
• Prendre les mesures adequades als punts d'actuació prioritaris del municipi. Es poden consultar
al Mapa de protecció civil a l'enllaç http//:taure.icc.cat/pcivil/map.jsp
• Comprovar el funcionament correcte de les emissores de la xarxa RESCAT (els municipis que en
tinguin). Si cal feu una trucada de comprovació amb la sala CECAT.
• Determinar les actuacions relacionades amb el control del trànsit que caldria fer:
• Comprovació i senyalització del punts més conflictius.
• Possibles talls de camins i carreteres i establiment de rutes alternatives.
RISC MODERAT
Risc meteorològic moderat. Estan pronosticats fenòmens meteorològics inusuals, amb
possible afectació sobre activitats habituals i/o serveis bàsics.
Actuacions preventives recomanades:
• Les pròpies de les situacions de risc baix.
• Seguir atentament la informació de l’estat de la xarxa viària.
• En cas que el municipi disposi de pla d’emergències per inundacions, valorar la possibilitat
de posar‐lo en PREALERTA i d’activar els procediments d’actuació previstos.
• Alertar els serveis municipals perquè iniciïn les tasques que tinguin assignades.
• Avisar i mantenir informada la població, sobretot la més vulnerable, de la situació de risc,
donant a conèixer les mesures d’autoprotecció a prendre.
• Preveure l’obertura d’albergs d’acollida.
• Revisar l’estat dels grups electrògens.
• En situació de risc imminent, tallar el trànsit d'aquells camins o carreteres que portin a les
zones inundables (control de trànsit). Especialment senyalitzar i tallar els guals.
RISC ALT
Risc meteorològic alt i/o molt alt. Estan pronosticats fenòmens meteorològics inususals i/o
d’intensitat superior a l’habitual, amb probable afectació sobre activitats habituals i/o serveis
bàsics.
Actuacions preventives recomanades:
• Les pròpies de les situacions de risc moderat.
• En cas que el municipi disposi de pla d’emergències per inundacions, valorar la possibilitat
d’activar‐lo en ALERTA.
• Estar en contacte amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) mentre duri
la situació de risc.
• Fer una previsió de mitjans disponibles i la distribució dels recursos per zones de prioritat.
• Avaluar les necessitats de recursos (propis o aliens) per donar allotjament, menjar i serveis a les
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persones que poguessin necessitar‐los.
• Avisar i alertar les empreses subministradores de recursos bàsics del municipi.
• Demanar al CECAT l’activació de grups comarcals de la xarxa RESCAT, si és necessari.
• Preveure la rehabilitació dels serveis bàsics (aigua, electricitat, gas, telefonia, vies de
comunicació) al municipi com a conseqüència de talls en el subministrament.
RISC EXTREM
Risc meteorològic extrem. Estan pronosticats fenòmens meteorològics de magnitud excepcional,
amb afectacions importants sobre activitats habituals i/o serveis bàsics.
Actuacions preventives recomanades:
• Les pròpies de les situacions de risc alt.
• Convocar el Comitè d’Emergència municipal al CECOPAL. Assegureu‐vos que les emissores de la
xarxa Rescat estan carregades i operatives, que disposeu de telèfons fix i suficient bateria pels
telèfons mòbils.
• Assegurar la disponibilitat o bon funcionament dels grups electrògens.
• Activar el pla d'actuació municipal (PAM) per inundacions en emergència i en cas de no
disposar‐ne, activar el Pla Bàsic d'emergències municipals. Estar en contacte amb el CECAT.
• Informar la població i donar‐los‐hi consells tals com no deixar fora objectes ni mobles que l'aigua
pugui arrossegar, que mantinguin els desaigües i embornals dels terrats de casa seva nets i sense
obstacles. Posar el més imprescindible (com medicaments, documents o menjar) en llocs alts i
protegits i evitar desplaçaments innecessaris i allunyar‐se de rieres, torrents o zones inundables.
• En cas de persones que necessitin tractaments diaris importants (diàlisis, quimioteràpia), fer‐los
anar a l’hospital referent.
• Tenir totalment prevista la neteja dels carrers del municipi i d’aquelles carreteres municipals que
connectin amb les vies principals.
• Preveure aquelles vies prioritàries per facilitar la mobilitat, sobretot dels vehicles d’emergència, i
tenir previst possibles llocs on calgui fer talls.
• Senyalitzar les proximitats a edificis o façanes que presenten mal estat o perill d'ensorrament.
• Contactar amb consells comarcals per informar‐se de possibles afectacions en el transport escolar.
• Avisar i alertar les empreses subministradores de recursos bàsics del municipi per a que estiguin a
l’aguait de qualsevol incidència.
• Tenir a punt els llocs d’acollida per si hi ha alguna persona de pas que pugui quedar‐se atrapada
en el vostre municipi, i preveure zones d'aparcament provisional per a vehicles o camions.
• Tenir a punt tant els grups electrògens com el combustible que els fan funcionar.
• Proposar possibles suspensions d’esdeveniments públics i tancar les zones de jardins o parcs
urbans que puguin representar un risc tant per inundacions com per tempestes elèctriques o
caiguda d'arbres o branques.
• Verifiqueu que no hi hagi nuclis aïllats de població o en zones inundables. Si n'hi hagués, analitzeu
les seves necessitats i avalueu la possibilitat d'evacuar‐los.
• Controleu i coordineu les tasques del voluntariat.
• Desallotgeu les platges, rius, etc. i prohibiu‐hi el bany.
• Suspeneu les activitats esportives i recreatives al mar o als rius i controleu l'accés als passeig
marítims, esculleres i dics.
•Informeu la població sobre els consells d'autoprotecció i dels centres d'acollida. Si teniu ràdio o
televisió local, faciliteu les dades com a mitjà per donar els consells i actualitzar la informació en
continu sobre l'estat i les previsions.
• Recordeu al ciutadà el número 112 com a telèfon d'emergències i si és possible faciliteu‐los un
telèfon de contacte amb el vostre municipi.
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Les accions per episodis de pluja intensa sobtada que podeu dur a terme són les següents:

CONSELLS PER OBSERVATS DE PLUJA
• Si comença a ploure de forma intensa aviseu immediatament els integrants dels serveis
municipals que vigilin les zones que poden ser travessades per vehicles i les zones que
poden ser travessades a peu i que podrien quedar inundades.
• Senyalitzeu i controleu els accessos de rius, rieres, torrents, zones baixes i punts
d’actuació prioritària per evitar que ningú no els travessi.
• Tingueu en compte que els despreniments i esllavissades podrien accelerar‐se durant les
precipitacions intenses.
Actuacions durant l’episodi de pluja:
Actuacions durant l’episodi de pluja
• Netegeu els claveguerams, els embornals, els possibles passos d'aigua, etc, a fi que l'aigua
pugui marxar amb fluïdesa. Cal tenir en compte especialment aquelles zones en que s’han
produït incendis forestals o després d’episodis de forts temporals i inundacions.
• Reviseu aquests punts de desguàs sempre que es produeixin avisos de pluges o després
d’aquestes.
• Alertar els serveis municipals per tal que, quan comenci a ploure, iniciïn el més ràpidament
possible les tasques que tenen assignades com, per exemple:
o Netejar els embornals.
o Comprovar i senyalitzar, si és necessari, el punts d'actuació prioritària.
o Comprovar i senyalitzar, si és necessari, el punts més conflictius de la xarxa viària
municipal.
o Habilitar aparcaments per a vehicles de mercaderies.
o Controlar el trànsit.
o Informar la població i avisar els diferents elements vulnerables.
• Contactar amb els consells comarcals per informar‐se de possibles afectacions en el
transport escolar.
• Avisar els Hospitals o centres d'atenció primària del municipi de possibles problemes
d'accessibilitat als seus centres si és el cas.
• Evitar tots aquells desplaçaments que no siguin estrictament necessaris. S’aconsellarà no
agafar el vehicle particular si no és del tot imprescindible.
• En cas de necessitar mitjans i recursos, donar avís al CECAT per tal de gestionar‐los.
• Informar el CECAT de les afectacions de la pluja a nivell municipal (existència de nuclis
aïllats, serveis bàsics afectats, infraestructures afectades, persones acollides...).

