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INTRODUCCIÓ
Com cada any, tornem a adreçar-nos als municipis per incidir en la necessària alerta davant el perill d’incendis
forestals perquè, en la mesura de les vostres possibilitats, coopereu en la prevenció i extinció dels incendis
forestals que es puguin produir en els pròxims mesos.
Podeu consultar el Pla INFOCAT íntegre al web del Departament d'Interior, a l'àrea d'actuació de protecció civil
(veure l’annex 2 d’aquest document).
Finalment, recordeu mantenir engegats i operatius els terminals de la xarxa RESCAT durant tot el període de
risc d'incendi forestal.
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ACTUACIONS DES DEL MUNICIPI
ABANS DE L’EMERGÈNCIA
Actuacions preventives


Garantir que les urbanitzacions i nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions aïllades compleixin la
legislació vigent relativa a les mesures de prevenció d’incendis forestals (franja de protecció perimetral de
25m d’amplada com a mínim, xarxa d’hidrants homologats, neteja de vegetació seca de parcel·les no
edificades i de vials, elaboració del pla d’autoprotecció, etc.). El confinament és la millor mesura si la casa
ofereix una bona protecció, i cal preveure una eventual evacuació en aquells llocs que no ofereixen aquesta
protecció.



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



Estar atents al mapa diari de perill d’incendi forestal, al mapa del Pla Alfa i, en especial, als avisos del
Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).

Planificació de l’emergència
Actualitzeu i mantingueu operatiu el vostre Pla d’Actuació Municipal (PAM) per incendis forestals, el catàleg de
recursos municipals, el directori telefònic municipal d'emergències i la llista de freqüències de les emissores de
ràdio de cobertura municipal.
El PAM ha de contenir les mesures operatives i administratives que calgui prendre i ha de determinar els equips i
les infraestructures necessaris per afrontar els incendis forestals i disminuir-ne el risc. En qualsevol cas, tingueu
present els aspectes següents:


S'ha d'elaborar un mapa dels punts de concentració i dels camins per efectuar una possible evacuació.



Informació, avís, protecció i atenció a la població: cal fer conèixer a la població el sistema d’alarma establert
(emissores de ràdio local, campanes, sirenes, altaveus, etc) i les mesures d'autoprotecció (especialment a la
població que viu en zones de risc). Cal tenir previstes les rutes d'avís.



Acolliment i atenció a la població afectada
L’acolliment serà necessari en cas d’evacuació de zones habitades del municipi. Consisteix en disposar
d'espais per poder acollir els evacuats i que han de poder cobrir les necessitats bàsiques com descansar,
dormir, menjar, resoldre les seves necessites higièniques i sanitàries, rebre informació necessària, entre
d’altres. Cal preveure l’actuació dels serveis socials municipals en cas de persones que hagin perdut els
seus habitatges, per exemple.



Organització i gestió dels voluntaris ocasionals.
En molts incendis col·laboren voluntaris ocasionals. Cal tenir coneixement en tot moment d’on es troben
aquests voluntaris i les tasques que estan realitzant. Als annexos hi ha informació més completa sobre
l'organització i gestió dels voluntaris ocasionals.

En situació d'alerta per previsió d’incendis forestals (perill molt alt)
Fer les tasques pertinents i col·laborar amb els organismes competents per:


Preparar i, si cal, mobilitzar recursos



Establir els avisos preventius corresponents als serveis d’emergències, els serveis bàsics i les entitats.



Establir els mecanismes de seguiment de la situació meteorològica



Reforçar la vigilància a les zones d’especial risc (urbanitzacions, zones d’esbarjo,...), controlar les columnes
de fum i la circulació de vehicles en aquestes zones.



En cas de perill, fer apagar els focs que havien estat autoritzats.



Informar a la població situada en les zones d’especial risc.
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EN EL MOMENT DE L’EMERGÈNCIA: PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ.
En situació d’alerta del municipi en cas d’incendi limitat o inicialment sense afectació a la
població:


Trucar al telèfon únic d'emergències 112



Establir els avisos corresponents als serveis d’emergències, els serveis bàsics i les entitats. Cal avisar els
integrants de l’organització municipal de l’emergència per comunicar la fase d’alerta.



Comunicar l’activació del PAM al CECAT.



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



Avisar la població afectada o que es trobi en àrees on l’evolució de la situació fa previsible que pugui ser
afectada per l’incendi forestal.

En situació d’emergència del municipi en cas d'incendi important i/o amb afectació a la
població:


Coordinar la direcció de l'emergència d'àmbit local amb la direcció del Pla INFOCAT.



Comunicar l'activació del PAM i les incidències significatives al CECAT.



Col·laborar en la constitució del Centre de Comandament Avançat (CCA) i mantenir-hi contacte permanent
des del CECOPAL per coordinar les operacions de l'emergència.



Col·laborar en les evacuacions ordenades des del CCA, les quals han de ser executades per les policies
locals amb la col·laboració de la Policia autonòmica - Mossos d'Esquadra.



Donar suport a l'atenció sanitària amb el personal sanitari disponible.



Informar a la població de la situació de l'emergència i donar les instruccions oportunes, d'acord amb la
Direcció del Pla INFOCAT, a través dels mitjans de comunicació local.



Controlar i coordinar les tasques dels voluntaris del municipi i dels voluntaris ocasionals.



Facilitar l'acolliment de les persones afectades en els espais previstos.



Facilitar les necessitats d'intendència dels operatius en el municipi.



Facilitar la distribució dels recursos del municipi que siguin necessaris per a l'emergència.
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ANNEXOS: INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
ANNEX 1. MAPA DIARI DE PERILL D'INCENDIS FORESTALS I PLA ALFA
La Direcció General de Forests elabora un mapa diari de perill d’incendi forestal tenint en compte diversos
factors al llarg del territori: estat de la vegetació, evolució de les variables meteorològiques i la causalitat en
l’ocurrència dels incendis.
Podeu trobar el mapa a la pàgina web següent:

http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/
D’aquest mapa es desprèn l’activació del Pla Alfa: procediment per realitzar el desplegament tàctic dels efectius
dels diferents dispositius de vigilància i prevenció d'incendis forestals desplegats sobre el territori, motivat pel
perill d'incendis forestals. L’activació del pla ve condicionada pel mapa diari de perill d’incendis forestals i
d'altres eines d'anàlisi del risc.
Podeu trobar el mapa a la pàgina web següent:

http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/
El pla Alfa fa es pot activar en els següents nivells:
 Nivell 1: Perill alt. Vigilància prioritària d’incendis forestals;
 Nivell 2: Perill molt alt. Vigilància exclusiva d’incendis forestals;
 Nivell 3: Perill extrem. Restricció d’accés a massissos forestals.
Descripció d’actuacions a cada nivell:
NIVELL

ACTUACIONS BÀSIQUES
 Control de columnes de fum a terrenys forestals i a terrenys no forestals a menys

de 500 m de zones forestals.
1

 Identificació de l'autor del foc.
 En cas de perill, fer-lo apagar.
 Control de llocs predeterminats d’especial risc.
 Les anteriors i:
 Fer apagar els

2

focs que havien estat autoritzats, excepte els de les
autoritzacions excepcionals.
 Control de llocs predeterminats d'especial risc.
 Control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades.
 Posada en servei de punts de guaita estratègics i predeterminats.
 Control d’abocadors predeterminats.

3






Les anteriors i:
Control d’accés a determinats massissos forestals.
Establiment d'un comitè de coordinació a la seu de la Unitat Operativa.
Establiment de centres de coordinació d’efectius en al zones d’actuació.

L’activació del Pla Alfa en nivells 2 o 3, comporta l’anul·lació de les autoritzacions per fer foc, excepte
les autoritzacions excepcionals.
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ANNEX 2. RESUM EXPLICATIU SOBRE EL PLA ESPECIAL D’EMERGÈNCIES PER
INCENDIS FORESTALS A CATALUNYA (INFOCAT)
El resum serà necessàriament simplificador i, per tant, per a qualsevol aclariment concret és recomanable
consultar el Pla INFOCAT a través de l'adreça web de protecció civil (aquí) o a l'adreça següent i seguint el fil
d'Ariadna: http://interior.gencat.cat/ca/inici/index.html > a l'apartat "Protecció civil" > Plans de Protecció civil >
Pla INFOCAT
L'objecte del Pla INFOCAT és establir els avisos, l'organització i els procediments d'actuació dels serveis de la
Generalitat de Catalunya, de les altres administracions públiques (en especial dels ajuntaments) i de les entitats
públiques o privades per fer front a les emergències produïdes pels incendis forestals, dins de l'àmbit territorial de
Catalunya.
Les funcions bàsiques del Pla són:




Determinar les zones i els municipis amb risc d'incendis forestals a Catalunya.
Establir l'estructura organitzativa en situació d’emergència
Concretar els procediments d’actuació: els diferents avisos, la intervenció, els sistemes de coordinació amb els
municipis, etc.
Determinar els criteris de planificació dels plans d'actuació municipal (PAM).
Especificar els procediments d'informació a la població.
Catalogar els mitjans i els recursos.
Preveure els mecanismes de coordinació amb el Pla estatal de protecció civil.






A2.1 Organització del Pla INFOCAT
Els recursos humans i materials que participen en el pla INFOCAT, s’organitzen principalment en la següent
estructura:
-

Direcció del Pla
Consell Assessor
Gabinet d'Informació
Grups d'Actuació
Centres d’emergències

Direcció del Pla
Correspon al Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya o persona en qui delegui, dirigir i coordinar el
Pla INFOCAT en totes les situacions de gravetat en què el Pla sigui activat.
Consell Assessor
Té com a missions assessorar la Direcció del Pla i analitzar i valorar la situació incidental. Està constituït per
representants dels diferents grups d’actuació, dels ajuntaments afectats i altres entitats involucrades en la
gestió de l'emergència.
Gabinet d’Informació
Té com a funcions prioritàries difondre les recomanacions de la Direcció del Pla a la població, i centralitzar i
informar sobre l’emergència als afectats i als mitjans de comunicació.
Grups d’Actuació
Són els encarregats de l’actuació en el lloc de l’emergència per combatre l’incendi i aplicar les mesures de
protecció a la població, al medi ambient i als béns en general.
Centres d’Emergències
El CECAT és el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i del Pla INFOCAT, que enllaça i coordina els
centres de coordinació municipal (CECOPAL), els centres dels diversos serveis d'emergències, dels serveis
bàsics per a la població, etc.
El Centre de Comandament Avançat (CCA) és el centre des d'on es coordinen les diferents actuacions in situ
per combatre l'emergència. Està en coordinació i contacte permanent en temps real amb el Director del Pla a
través del CECAT, amb els CECOPAL, i els centres de coordinació dels altres organismes i entitats
involucrades en la gestió de l'emergència.
El Coordinador del Grup d'Intervenció és també el Coordinador del CCA i coordina les actuacions de tots els
altres grups al lloc de l'emergència.
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A2.3 Fases de les emergències per incendis forestals
PRE-ALERTA
Davant d’una situació potencialment greu d’incendi forestal, és fonamental una transmissió ràpida de la
informació entre tots els estaments involucrats per tal que es puguin adoptar les mesures adients per fer front a
l’emergència al més aviat possible.

PRE-ALERTA

QUAN ES PRODUEIX?

ACTUACIONS QUE PREVEU EL PLA INFOCAT

Valoració conjunta de:


Mapa dinàmic de perill d'incendis forestals

Pla Alfa (nivell 2)

SISCOM (nivell 1) o simultaneïtat d'incendis de nivell
inferior


Altres indicadors que facin preveure un augment de la
vulnerabilitat

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

En incendis en què la situació es pugui solucionar amb els
mitjans habituals de gestió d'emergències i l'afectació a la
població sigui nul·la o reduïda.

El CECAT envia els avisos a les entitats i organismes
involucrats en el pla i es mantindrà un flux d'informació
sobre la situació de risc.
Els organismes i entitats afectats faran les actuacions
previstes en els seus plans d’actuació, especialment les
mobilitzacions orientades a la vigilància de zones
forestals i disponibilitat de mitjans o a les accions
preventives que més s'escaiguin.

FASE D’ALERTA
Pensada per fer front a aquelles situacions que facin necessari l’establiment d’àmplies mesures preventives i de
control.

ACTIVACIÓ EN FASE D’ALERTA
QUAN ES PRODUEIX?

ACTUACIONS QUE PREVEU EL PLA INFOCAT

Valoració conjunta de:

Mapa dinàmic de perill d'incendis forestals

Pla Alfa (nivell 3)

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

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

Valoració inicial
Un cop arribi a la Direcció del Pla l’avís de risc molt alt o extrem d’incendi
forestal o l’avís que hi ha un incendi forestal prou important, se’n farà una
primera avaluació a partir del mapa dinàmic de perill d’incendis diari, de
les previsions meteorològiques i/o de la informació dels actuants, de les
corresponents autoritats municipals, dels gestors de les vies de
comunicació i dels serveis bàsics i dels elements que puguin produir
emergències derivades.



En incendis que, sense comportar en principi Principals actuacions.
perill per a les persones alienes a l’extinció i els
béns que no siguin forestals, es preveu que  Es valorarà la importància i ubicació de l’incendi i/o de les
comarques amb risc molt alt.
tinguin una duració prou important com perquè
sigui necessària l’activació d’un dispositiu  Des del CECAT, s’informarà i alertarà, segons els protocols
preventiu especial.
d'actuació, als diferents organismes involucrats en el Pla.



En incendis que impliquin un cert perill per a les
persones i sigui apropiat ordenar-ne el
El Pla INFOCAT es mantindrà en alerta mentre la situació es pugui
confinament o l'evacuació
solucionar amb els mitjans habituals de gestió d'emergències i l'afectació
a la població sigui nul·la o reduïda.
En incendis importants ja controlats on es fa
necessari un control de la zona afectada per Atès que es pot provocar l'alarma entre la població, o pot evolucionar a
evitar que es produeixi una reactivació.
un empitjorament, l'activació del Pla INFOCAT anirà encaminada a la
informació i al seguiment.
Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla,
que justifiquin l’activació d’un dispositiu
preventiu especial.





2018

Pàgina 7 de 12

Campanya de Prevenció d’Incendis Forestals 2018
FASE D’EMERGÈNCIA -1

ACTIVACIÓ EN FASE D’EMERGÈNCIA – 1
QUAN ES PRODUEIX?

ACTUACIONS QUE PREVEU EL PLA INFOCAT

Quan es produeixi un o més
incendis que tinguin efectes
importants encara que limitats
i/o localitzats sobre el territori.



Es determinarà l’abast de l’incendi forestal, i es valoraran i analitzaran les situacions de
risc que aquest pugui provocar.



Es realitzaran les actuacions més adients per fer front a l’emergència i s’aplicaran les
mesures de protecció a la població, als béns i a l’entorn; es donarà especial importància
al control d'accessos a la zona afectada i a la regulació del trànsit.



Des del CECAT, es difondrà la informació segons indiquin els protocols d'actuació i
s’actuarà segons la informació que es reculli.



Es difondrà la informació a través dels mitjans de comunicació social amb el suport
del Gabinet d’Informació.



La Direcció del Pla convocarà el Consell Assessor, si ho creu oportú.



Es definirà la zona d’intervenció en un Gran Incendi Forestal i es procedirà a
l’evacuació de la població en els casos necessaris.

Aquesta circumstància
s’avaluarà a partir de:


Grau d’afectació a la
població i actuacions que
s’han de fer (informació,
evacuació
d’urbanitzacions, barris de
nuclis urbans, etc.).



Duració prevista.



Extensió (nombre de
municipis afectats, nombre
d’hectàrees afectades,
etc.).



Mitjans necessaris.



Altres supòsits que
justifiquin un dispositiu
especial.

Coordinació
La coordinació del Pla inclourà els grups d'actuació, els municipis, institucions i empreses de
gestió de serveis bàsics i de les vies de comunicació, les instal·lacions singulars amb
capacitat d’incrementar el dany per accidents derivats de l’incendi forestal.
La coordinació es durà a terme de la manera següent:


La coordinació dels treballs operatius, abans de la constitució dels CCA, es realitzarà a
través CECAT i dels centres de coordinació de cada organisme d’acord amb el Pla
INFOCAT i els plans d’actuació d’aquests organismes.



La Direcció del Pla INFOCAT coordinarà les actuacions dels diferents municipis per mitjà
del CECAT.



Les actuacions no vinculades directament amb el CCA, tant dels Grups d'Actuació com
d'altres entitats, seran coordinades des dels centres de coordinació de cada grup, en
contacte amb el CECAT, al qual aniran informant.

FASE D’EMERGÈNCIA - 2

ACTIVACIÓ EN FASE D’EMERGÈNCIA – 2
QUAN ES PRODUEIX?

ACTUACIONS QUE PREVEU EL PLA INFOCAT

Quan es produeixin un o més incendis
En cas d'emergència 2, a més de potenciar les diferents actuacions indicades per a
simultanis els efectes dels quals afectin l’emergència 1 amb caràcter general, cal que es convoqui el Consell Assessor al
una extensió important del territori,
CECAT, en cas que no s’hagi convocat anteriorment.
sobre la base de la magnitud dels
criteris que s’han esmentat en el supòsit
d’emergència 1.
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ANNEX 3. RECOMANACIONS PER A LA POBLACIÓ
Les recomanacions i consells a la població es troben recopilats en el document divulgatiu que podeu trobar aquí o
a la pàgina web següent:
http://interior.gencat.cat/ca/inici/index.html i seguint el fil d'Ariadna: Protecció Civil > Consells per a
l'autoprotecció en cas d'emergència > riscos naturals > Incendis forestals
Tingueu també presents aquests consells genèrics d’autoprotecció pels actuants:
CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER ALS ACTUANTS






2018

Informa't de la zona segura on has d’actuar. No entris a cap zona de risc desconegut.
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 !
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ANNEX 4. CONSELLS ALS MUNICIPIS SOBRE ELS VOLUNTARIS OCASIONALS.
Davant d'un gran incendi forestal, pot haver-hi una afluència de voluntaris ocasionals; cal recordar-los que en
un gran incendi hi ha moltes tasques igualment importants a l'extinció i que s'enquadraran els voluntaris segons
les necessitats del moment i la seva capacitat.

La seguretat per sobre de tot
Cal prioritzar la seguretat dels voluntaris ocasionals en les seves actuacions. I perquè aquestes actuacions
siguin segures han d’estar dirigits de forma directa pels professionals que s’encarreguen dels diferents àmbits
en què els voluntaris poden col·laborar.
Cal evitar situacions de descontrol del personal voluntari que no té equipament, que no té instruccions, que no
està enquadrat en grups, i que de forma espontània decideix lluitar i fer front a la situació.

Requisits
La condició ideal del voluntari ocasional és que s’hagi inscrit com a tal al seu ajuntament i hagi assistit a una
sessió informativa per a voluntaris ocasionals. En aquestes sessions es donen les informacions bàsiques
necessàries d’autoprotecció perquè el voluntari ocasional no es trobi en situacions de risc.
Per tant, s'encoratja als ajuntaments a que potenciïn, en cada campanya, la inscripció prèvia i la sessió
informativa per a voluntaris ocasionals.

Organització i procediment mínim en la incorporació dels voluntaris a l’emergència
A continuació s'exposen alguns punts importants en l’organització i seguretat del treball dels voluntaris
ocasionals:
1.

L’Ajuntament cal que es faci responsable de la rebuda dels voluntaris, comprovi que prèviament han fet la
sessió informativa i els registri.

2.

Els voluntaris es posaran a disposició del responsable del grup logístic per concretar les seves funcions
específiques: transports de materials, avituallament, guiatge de vehicles, senyalització de perímetres de
seguretat, etc.

2018
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ANNEX 5. TERMINOLOGIA
TERMINOLOGIA: ETAPES D’UN INCENDI FORESTAL
A efectes d’estandarditzar les denominacions de conceptes coneguts, en notificacions a mitjans de
comunicació i en informes del cos de bombers, s’estableix una terminologia única, per les etapes en què es pot
trobar un incendi forestal.
Incendi actiu
Quan el foc es propaga activament i té capacitat lliure per seguir creixent. El foc segueix la seva propagació
però els mitjans d’extinció ja hi estan treballant
Incendi estabilitzat
El foc està encara propagant a punts, però la seva dinàmica no supera la capacitat d’extinció. En aquesta
situació el seu perímetre encara no està encerclat per instal·lacions d’aigua ni discontinuïtats del combustible
que n’aturin la seva propagació.
Incendi controlat
Quan el foc ja no propaga lliurement. No es pot donar per extingit ja que té punts calents que poden reactivar
l’incendi. La seva capacitat per avançar ha estat aturada però falta el remat del perímetre.
Incendi extingit
El foc no propaga i no té capacitat de reiniciar-se. En aquest moment es quan el retén comença i quan es
poden començar a retirar mitjans del perímetre. Després d’aquesta fase si es reinicia és ja un nou incendi i no
part de l’anterior.
PUNT DE TRÀNSIT
És una unitat que s’instaura a nivell operatiu per tal de millorar la gestió dels recursos que participen en les
tasques d’extinció d’un incendi forestal on el nombre de vehicles activats així ho requereixi. El punt de trànsit ha
de considerar-se com la porta d’entrada a l’incendi.

SISCOM
Sigles del Sistema de Comandament d'Incidents, que és un sistema de comandament estandarditzat i flexible
que utilitza el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Aquest sistema permet la integració progressiva
de mitjans en funció de la magnitud de l'emergència per assegurar la capacitat de decisió en l'escala de
comandament.
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ANNEX 6. TELÈFONS I ADRECES D’INTERNET D’UTILITAT.

TELÈFONS:
-

Telèfon d’emergències:

112

-

Informació ciutadana:

012

ADRECES D’INTERNET
-

Servei Meteorològic de Catalunya:
http://www.meteo.cat
A partir de la pàgina principal podem accedir a les prediccions diàries i als avisos de situacions
meteorològiques de risc (SMR). També trobareu imatges de satèl·lit i del radar meteorològic.

-

Servei Català de Trànsit:
http://transit.gencat.cat/ca
A partir de la pàgina principal del Servei Català de Trànsit podem accedir a informació sobre: estat del
trànsit, incidències viàries, mobilitat, etc. en el punt del menú denominat Informació viària

-

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació:
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/ > apartat Àmbits d'actuació > Ecosistemes forestals > Prevenció
d'incendis
Informació dedicada a la prevenció d’incendis forestals, entre d’altres informacions podem trobar la
informació necessària sobre el risc d'incendis forestals i l'ús del foc.

-

Direcció General de Protecció Civil
http://interior.gencat.cat/ca/inici/ > apartat Protecció civil
Informació sobre consells d’autoprotecció, plans de protecció civil, plantilles per a l’elaboració de plans
d’actuació municipals, normativa, etc.

-

Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments
http://interior.gencat.cat/ca/inici/ > apartat Bombers
Podeu trobar informació sobre prevenció d’incendis, campanyes forestals, parcs de bombers,...
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