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4.1. IMPLANTACIÓ
En el moment que s’aprovi la revisió del SISMICAT comença el procés d’implantació. Les
tasques que s’han de realitzar són les següents:
a). Informació als membres del Consell Assessor del SISMICAT de l'estructura del Pla, de la
seva operativitat i de les funcions que membre ha de complir en cas de que.
b). Aportacions dels membres una vegada estudiat el SISMICAT. Recollida de les aportacions
per part de la Direcció General de Protecció Civil i convenient incorporació al Pla.
c). Confecció per part de cada Cap de Grup d'actuació d'una proposta d'estructuració del
grup depenent de les seves funcions. Durant la implantació, el cap de grup amb el suport de
la Direcció General de Protecció Civil i amb els diferents components del grup d'actuació ha
d'incorporar en el seu Pla d'Actuació les dades necessàries per tal que aquest document
especifiqui les accions que cal realitzar, amb quins mitjans, i com i qui ho farà. També ha de
reflectir com es coordinen els diferents cossos del grup al lloc de l'emergència i entre els
seus centres de control. El document ha de ser autosuficient per tant contindrà la
documentació necessària com cartografia, etc.
e). Quan els Plans d'Actuació definitius dels diferents grups siguin entregats a la Direcció
General de Protecció Civil, aquesta comprovarà que no hi hagi interferències operatives ni
descoordinació entre grups ni amb la resta de l'estructura del pla. Si fos necessari es farien
les correccions oportunes que s'acordessin entre els caps de grup.
f). Formació específica als components dels grups en funció de les seves tasques en el Pla.
Aquesta fase es realitza durant la implantació dels plans i s'actualitza durant tota la vida del
SISMICAT (Manteniment del Pla).
g). Comprovació del funcionament i operativitat del SISMICAT. Aquesta comprovació
comprèn un programa d'exercicis i simulacres que s'ha d'acordar amb els Caps dels Grups
d'Actuació i ha d'aprovar el Director del SISMICAT.
h). Informació a la població. Ho porta a terme conjuntament la Generalitat amb els
ajuntaments. Comprèn dos parts, d'una banda s'informa del risc potencial al municipi, i
d'altre banda de les actuacions més adequades en front d'una emergència així com els
mitjans i recursos al seu abast.
4.2. ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DEL PLA
Per mantenir l'operativitat del pla en qualsevol moment cal treballar en tres fronts diferents:
-

Formació periòdica continuada als integrants del pla.
Comprovacions del pla mitjançant exercicis i simulacres. Aquest tema el tractarem més
abastament a l'apartat 10.3. d’aquest annex.
Revisions Periòdiques del pla.

Pel fet que les circumstàncies són variables en el temps, el Pla tindrà unes revisions,
independents de les actualitzacions, que vindran determinades per:
-

Modificacions importants del riscs.
Pel termini de vigència previst. El concepte de vigència no comporta una modificació
obligatòria del Pla, sinó solament la seva revisió i possibles adequacions o canvis que
siguin necessaris per tal que s'ajusti a la realitat estructural i sinistrat previst en el Pla.

A més del pla, es preveuen les comprovacions periòdiques dels equips adscrits al Pla
SISMICAT, atès que cada equip està adscrit a algun responsable dels grups d'actuació o
d'altres organismes que participen en el pla. Els detalls del manteniment són específics per a
cada equip i responsable.
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4.3. EXERCICIS I SIMULACRES¡Error! Marcador no definido.
Un exercici d'ensinistrament consisteix en l'alerta d'únicament una part del personal i mitjans
adscrits al Pla (per exemple un grup d'acció, un servei...), mentre el simulacre es planteja
com una comprovació de l’operativitat del Pla en conjunt.
Exercicis
L'exercici s'entén més com una activitat que tendeix a familiaritzar els diferents grups i
serveis amb els equips i tècniques que haurien d'utilitzar en cas d'emergència. El
Coordinador de cada grup d'actuació preparà, d'acord amb el Pla anual d'activitats, uns
exercicis en els quals els membres del Grup hagin d'utilitzar tots els mitjans necessaris en
cas d'emergència.
L'exercici es realitzarà en data i hora especificades, procedint a continuació a l'avaluació de
l'eficàcia de les actuacions. Després de l'exercici, els membre de cada grup intercanviaran
impressions i suggeriments per tal de millorar l'operativitat del Pla. Aquelles que segons el
Coordinador de Grup puguin constituir una millora substancial, seran incorporades tan aviat
com sigui possible.

Definició i normalització de simulacres
a) Generalitats
Un simulacre consisteix en l'activació simulada del Pla en la seva totalitat per tal de
comprovar, tant pel que fa al material com al personal:
-

El funcionament i efectivitat dels sistemes d'avisos i transmissions.
La rapidesa en la resposta dels grups d'actuació i de l'aplicació de mesures de protecció.
El funcionament (en condicions fictícies) de les mesures de protecció i una primera
avaluació de la seva eficàcia.

Els simulacres previstos han de considerar com a mínim els aspectes següents:
-

Establiment d'un escenari d’emergència sísmica.
Nivells d'activació de simulacres (nivell de progressió).
Activació segons l’emergència prevista i correlació de mitjans a desplegar.
Coordinació dels comandaments.
Anàlisi posterior del grau d'eficàcia amb valoració de possibles correccions i millores.

Es realitzaran simulacres periòdics a les zones de més risc.

4.4. INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ
Aquestes campanyes s'hauran de fonamentar en fulletons descriptius de les mesures de
protecció personal que s'han d'adoptar, redactats en els termes que es descriuen en l'apartat
següent, i si cal amb material àudio-visual. Com a recolzament a aquesta informació escrita
o filmada, s'han d'organitzar entre altres els actes següents:
-

Xerrades i conferència sobre els objectius i mitjans del Pla.
Informació cada cop que es produeixi una activació del Pla, sigui real o simulada.
Informació general relativa als diferents nivells de gravetat, inclosos els efectes
potencials d'aquests sobre la població i l'entorn.
Informació referent a com s’informarà la població en cas d'emergència.
Informació adequada referent a què haurà de fer i com haurà de comportar-se la
població afectada en cas d'emergència.
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Ensenyament Bàsic de les Mesures d’Autoprotecció Personal
La forma concreta d'aquesta informació pot dependre tant de la idiosincràsia local com de
l'estat de l'opinió pública. En conseqüència es redactaran aquestes comunicacions per a cada
cas concret, sota la supervisió del Director del Pla.
El fulletó informatiu haurà d'estar constituït per un material i tenir un format tal que pugui
ser fàcilment conservable per la població i contindrà indicacions explícites sobre les mesures
a prendre en cas d'emergència sísmica. És recomanable que aquest fulletó informatiu
s'acompanyi d'una carta en la qual s'expliquin els propòsits del Pla i se sol·liciti la
col·laboració del destinatari.
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