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1.1 INTRODUCCIÓ, NORMATIVA I DISPOSICIONS LEGALS 
 

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i 
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les 
persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del 
municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb 
el sistema autonòmic de protecció civil. 
 
Degut a que Martorelles és una població afectada per diferents riscos definits com riscos 
territorials i especials segons la el Mapa de Protecció Civil de Catalunya i d’acord amb la Llei 4/97 
de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció 
civil municipal, del qual aquest document n’és la base. 
 
Destacar que el municipi ha inclòs en el present document els riscos territorials, d'incendis 
forestals, d'inundacions, de nevades, de sismes, de transport de mercaderies perilloses i químic. 
 
Aquest Document té validesa durant els pròxims 4 anys ja que el Decret 155/2014 així ho 
defineix. Tanmateix, s’ha de revisar sempre que hi hagi modificacions d’importància. Pel que fa a 
les actualitzacions l’article 6.2 del Decret 155/2014 estableix que “una vegada aprovades per la 
corporació municipal respectiva, és suficient una comunicació a la direcció general competent en 
matèria de protecció civil dels canvis efectuats en el Document únic de protecció civil municipal, en 
la part que s’hagi hagut d’adaptar a les noves circumstàncies. Des d’aquesta unitat directiva es 
trametrà el Document modificat a la secretaria de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya 
perquè en doni compte a la Comissió en la següent sessió d’aquest òrgan que tingui lloc”. 
 
Remarcar que la redacció del DUPROCIM de Martorelles s’ha realitzat al Maig de 2018. A més a 
més el municipi té homologats els següents plans: 
 

Pla Data Homologació 

Pla d'Actuació Municipal per risc químic 27/07/2011 

Pla d'Actuació Municipal per inundacions 15/12/2011 

Pla d'Actuació Municipal per incendis forestals 12/06/2014 

 
D’altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s’ha realitzat, a banda del Decret 
155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i 
homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el procediment per a la seva 
tramitació conjunta, d’acord amb les disposicions legals, Plans d’emergència i normativa que es 
descriu a continuació: 
 
Normativa autonòmica: 
 

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

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

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

 Acord GOV/138/2014, de 14 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT). 

 Acord GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT). 

 Acord GOV/117/2017, d'1 d'agost, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i 
ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT). 

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/documents/acord_govern_transcat.pdf
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 Acord GOV/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT). 

 Acord GOV/115/2017, d'1 d'agost, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial 
d’emergències per ventades a Catalunya (VENTCAT). 

 
Disposicions bàsiques 
 
El municipi de Martorelles ha dictat les següents disposicions legals en matèria de protecció civil: 

 

 Pla d'Actuació Municipal per Risc Químic (Plaseqcat), aprovat pel Ple Municipal en data 6 
de juliol del 2011 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 27 de 
juliol del 2011. 

 Pla d'Actuació Municipal Inundacions (Inuncat), aprovat pel Ple Municipal en data 23 de 
novembre del 2011 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 15 de 
desembre  del 2011. 

 Pla d'Actuació Municipal Incendis forestals (Infocat), homologat per la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya el dia 12 de juny  del 2014. 

 ADF La Conreria formada al 1997 pels municipis d'Alella, Tiana, Martorelles, Sant Fost de 
Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, Montornès del Vallès, Vallromanes. 

 
Disposicions a emetre en situació d’emergència 
 
L’annex 2 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. 

 Decret d’alcaldia d’autorització especial. 
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1.2 DADES GENERALS DEL MUNICIPI 
 

1.2.1 IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI 
 

Nom del municipi Martorelles 

Comarca Vallès Oriental 

Província Barcelona 

Superfície 3,6 km2 

Població 4.742hab. 

Densitat de població 1317,2 (hab./km2) 
*Font: http://www.idescat.net (08.05.2018) 

 
El municipi no disposa del nucli o districtes i per tant no és té més dades que las definides a la 
taula anterior. 
 

1.2.2 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 
El municipi de Martorelles està situat al sud de la comarca del Vallès Oriental, entre les serralades 
litoral i pre-litoral,en la latitud nord 41º31'49'' i latitud est 2º14'20'' i amb les coordenades 
geogràfiques UTM del nucli urbà: 
 

X: 436.505 Y: 4.597.905 
*Font: http://www.idescat.net (08.05.2018) 

 
Limita amb els municipis de: 
 

Nom de municipi Situació (NSEO) Telèfon Ajuntament Telèfon Policia local 
Montornès del Vallès N-E   

Santa Maria de Martorelles S-E   

Sant Fost de Campsentelles S   

Mollet del Vallès N-O   

Montmeló N   

 

Superfície total 3,6 km
2
 

Superfície urbana 2,42 km
2
 

Superfície forestal 0,8 km 
2
 

Superfície agrícola 0,38 km 
2
 

 

1.2.3 DADES DE POBLACIÓ 
 

Població 2017* 4742 hab. 

Densitat de població 1.317,2 (hab./km2) 

Màxim d’habitants en època turística En època turística no canvia 
*Font: http://www.idescat.net (08.05.2018) 

 

http://www.idescat.net/
http://www.idescat.net/
http://www.idescat.net/
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1.2.4 INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 
 

1.2.4.1 XARXA VIÀRIA 
 

Carretera 
i/o autopista 

Titularitat 
Punts quilomètrics 

(origen-destí) 
Carretera de Martorelles a Montornès de Vallès 
(BV-5001) 

Diputació de Barcelona Km. 13,5 Km 15,5 

Martorelles a Santa Maria de Martorelles 
(BV-5006) 

Diputació de Barcelona Km. 0 Km. 2 

Carretera de Mollet de Vallès a Badalona 
(B-500) 

Diputació de Barcelona Km. 12,5 Km. 13 

 
Camins forestals: 
 
La classificació dels camins forestals segons dades de la Diputació de Barcelona, és la següent: 
 

 Via primària BRP: és una via asfaltada.  

 Via secundària BRP: és una via principal no asfaltada. Pot ser amb secció de servei (ferm 
+ vegetació 1,5m) o sense. 

 Via terciària BRP: és una via complementaria no asfaltada. Pot ser amb secció de servei 
(ferm + vegetació 1,5m) o sense. 

 
Al municipi de Martorelles s'ubiquen els següents camins forestals: 
 

Tipus de camí Descripció 
Via primària BRP B-5001 Carretera que crea el municipi paral·lela al polígon industrial 

C/ de Can Puig: Carrer que enllaça la carretera BV-5006 amb la B-5001 per la zona de 
la Muntanyeta  

Via secundària 
BRP 

01-III: Camí que transcorre per la zona boscosa Can Fenosa pel carrer del Montseny fins 
a creuar el municipi. 

02-III: Camí que transcorre per la zona boscosa de la Bodosca i Can Fenosa des de la 
carretera BV-500 fins al camí 01-III. 

 
Aquestes dades es troben representades a la cartografia adjunta al document 7. 
 

1.2.4.2 XARXA FERROVIÀRIA 

 
No existeix xarxa de ferrocarril al municipi de Martorelles, no obstant, destacar l’existència de la 
línea més propera de ferrocarril: 
 

Línea de ferrocarril Orígen-destí Parada 

Línea de Renfe C2 Sant Vicenç de Calders – Sant Celoni Mollet-San Fost 

Línea de Renfe C3 Barcelona- Puigcerdà Mollet 

 
Remarcar que per aquesta xarxa ferroviària també transcorre l'AVE. 
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1.2.4.3 XARXA D’AUTOBUSOS 

 
A continuació s’adjunta el llistat de les línies existents al municipi de Martorelles: 
 

 Línia Santa Maria de Martorelles - Mollet del Vallès. A Mollet connexió amb Barcelona, 
Granollers i altres municipis del Vallès 

 El bus dels polígons, uneix els polígons de Mollet del Vallès i Martorelles, amb connexions 
a les estacions de RENFE de Mollet del Vallès (Línia C2) i Parets del Vallès (línia C3). 

 Línia Barcelona – Montornès Nord amb parada a Martorelles, c. Sant Adrià 

 Línia 360 Badalona – Mollet – Sabadell, amb parada al c. Rec – Molí 
 

1.2.5 SERVEIS BÀSICS 
 

1.2.5.1 XARXA DE GAS 

 

Línia de gasificació Dependència (companyia) 
Característiques del 

transport 

Xarxa de distribució GAS NATURAL Canonada soterrada 

 

1.2.5.2 XARXA ELÈCTRICA 

 

Línia elèctrica / 
Estacions transformadores 

Tensió Companyia 
Afecta la massa 

forestal? 

Línies de Alta, Mitja i Baixa 
Tensió 

25.000 V i 400 V ENDESA Si 

 
 

Línia de gasificació Dependència (companyia) 

Xarxa de distribució Endesa 

 

1.2.5.3 XARXA D'AIGUA POTABLE 

 

Companyia 

Sorea, SA. 

 

1.2.5.4 TORRE DE TELECOMUNICACIONS 

 
El municipi no disposa d'informació en relació a les Torres de Telecomunicacions. 
 



 

Martorelles 

DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL 
MUNICIPAL (DUPROCIM) 

Data: Novembre de 2018 

Revisió: 0  

 
 

 
12 

1.2.6 CLIMATOLOGIA 
 

1.2.6.1 DADES METEOROLÒGIQUES DEL MUNICIPI  

 

Valors normals mitjos de precipitacions darrers anys 

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

L/m
2
 1,1 55,9 24,6 96,1 27,4 14,2 4,0 16,6 33,0 74,0 48,8 20,8 

 
 

Valors normals mitjos de temperatures darrers anys 

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

Tºc 10,1 10,2 10,6 13,7 16,6 21,7 25,1 24,5 22,2 17,0 12,1 8,5 

 

Valors dominants 

Vents dominants Predomina Oest-Sud-Oest 

Mesos càlids Juliol-Agost 

Mesos freds Desembre-Gener 

Mesos plujosos Abril-Octubre 

Nevades Esporàdiques al gener o febrer, una cada 4-5 anys 

 

1.2.6.2 ESTACIONS METEOROLÒGIQUES O PLUVIOMÈTRIQUES DINS DEL MUNICIPI 

 
Estacions meteorològiques o pluviomètriques dins del municipi 

 
 

Localització Característiques 
 CEIP les Pruneres 

X UTM (m): 436316 
Y UTM (m): 459798 
Altitud (m): 130 

 Estació de la xarxa XOM amb la mesura de la temperatura, humitat i 
evaporació.  
Dades a temps real a la pàgina web: 
http://www.meteo.cat/observacions/xom_observacio 

 

1.2.6.3 ESTACIONS METEOROLÒGIQUES O PLUVIOMÈTRIQUES A L’ENTORN DEL MUNICIPI 

 
A l'entorn més proper del municipi s’ubiquen les següents estacions meteorològiques: 
 

Localització Característiques 

 Caldes de Montbuí 
X UTM (m): 430875 
Y UTM (m): 4607325 
Altitud (m): 130 

 Estació de la xarxa XEMEC amb la mesura de la 
temperatura, la velocitat del vent, tant per cent 
d’humitat i quantitat de precipitació.  
Dades a temps real a la pàgina web: 
http://www.meteo.cat/observacions/llistat-xema  Tagamanent – PN del Montseny 

X UTM (m): 442128 
Y UTM (m): 4622198 
Altitud (m): 990 

 Vilanova del Vallès 
X UTM (m): 440592 
Y UTM (m): 4600321 
Altitud (m): 140 

 Parets del Vallès 
X UTM (m): 435572 
Y UTM (m): 4602228 
Altitud (m): 123 

http://www.meteo.cat/observacions/xom_observacio
http://www.meteo.cat/observacions/llistat-xema
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Localització Característiques 

 Fogars de Montclús 
X UTM (m): 453364 
Y UTM (m): 4624999 
Altitud (m): 1668 

 Castellterçol-Bellver  Estació de la xarxa XOM amb la mesura de la 
temperatura, humitat i evaporació.  
Dades a temps real a la pàgina web: 

 http://www.meteo.cat/observacions/xom_observacio 

 Sant Esteve de Palau Tordera 

Caldes de Montbuí  Estacions del Vallès Oriental de la XAC. 
 Consultables dades darrera hora a: 

http://www.meteo.cat/observacions/llistat-xema 
Montseny-Tagamanent 

Vilanova del Vallès 

 

1.2.7 OROGRAFIA I HIDROLOGIA 
 

1.2.7.1 ALTITUD 

 

Altitud màxima 250 m 

Altitud màxima amb població / 
infraestructures 

147 m 

altitud mínima 90 m 

Altitud mínima amb població / 
infraestructures 

57 m 

Altitud del nucli urbà 96 m 

 

1.2.7.2 HIDROLOGIA 

 
La xarxa hidrogràfica de Martorelles està formada pels torrents i rieres següents: 
 

Rius destacables Riu El Besòs 

Rieres existents Riera de Can Sunyer 

Torrent Torrent de Can Roda i de les Licorelles 

 
A continuació es defineixen les característiques principals rius, rieres i torrents del municipi de 
Martorelles: 
 

Nom Característiques 

El Besòs 

El Besòs és un riu català, amb un curs de 17,7 km, que neix a la 
comarca del Vallès Oriental de la unió dels rius Mogent i Congost i 
desemboca al Mediterrani en el terme municipal de Sant Adrià de 
Besòs. 
La seva conca procedeix dels termes municipals d'Aiguafreda, 
Figaró-Montmany, la Garriga, les Franqueses del Vallès, Canovelles, 
Granollers, Montmeló i Mollet del Vallès, però, pròpiament, discorre 
pels de Parets del Vallès, Montcada i Reixac, Santa Coloma de 
Gramenet, Barcelona i Sant Adrià de Besòs. 
El cabal del Besòs es típic de la Mediterrània, molt irregular al llarg de 
l'any. 
Travessa el municipi de Martorelles per l’est paral·lelament a la 
carretera 
C-33. 
El Riu Besòs a l’alçada de Martorelles presenta un cabal mitjà anual 
d’1,26 m3/s. Aquest cabal assegura el manteniment d’una làmina 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Adri%C3%A0_de_Bes%C3%B2s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A0nia
http://www.meteo.cat/observacions/llistat-xema
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Adri%C3%A0_de_Bes%C3%B2s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Les_Franqueses_del_Vall%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Adri%C3%A0_de_Bes%C3%B2s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mollet_del_Vall%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Granollers
http://ca.wikipedia.org/wiki/Parets_del_Vall%C3%A8s
http://www.meteo.cat/observacions/xom_observacio
http://ca.wikipedia.org/wiki/Aiguafreda
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cabal_hidr%C3%A0ulic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Comarca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Riu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Coloma_de_Gramenet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A8s_Oriental
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montcada_i_Reixac
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montmel%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/El_Congost
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Garriga
http://ca.wikipedia.org/wiki/Canovelles
http://ca.wikipedia.org/wiki/El_Mogent
http://ca.wikipedia.org/wiki/Santa_Coloma_de_Gramenet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Figar%C3%B3-Montmany
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Nom Característiques 

d’aigua mínima de 10 cm (que es considera la làmina d’aigua mínima 
per mantenir la quantitat química i biòtica del riu) durant la major part 
de l’any (76,4% dels mesos). La resta de l’any, però, el riu presenta 
un fort estiatge i la major part del cabal del riu l’aporten les 
depuradores situades aigües amunt. Aquest és un fet comú a la 
majoria de rius i rieres de la conca del Besòs, i per això es pot 
assegurar que en els períodes estivals eixuts, els cabals dels rius de 
la conca del Besòs depenen majoritàriament de les aportacions de 
les depuradores i, per tant, de les aigües captades a la mateixa 
conca o a les conques del Ter o el Llobregat. 

Riera de Can Sunyer 

Riera que transcorre per l’interior de Martorelles. 
Aquesta riera té el seu inici al municipi de Sant Fost de 
Campsentelles. S’origina del riu Besòs entrant al municipi de Sant 
Fost pel carrer Riera Sunyer. Per aquest mateix carrer es on inicia el 
seu recorregut pel municipi de Martorelles, passant pel carrer Ronda 
del Nord, Carrer de la Timba, per la zona de Can Sunyer on finalitza 
el seu recorregut pel municipi. 
Es considera una zona d’interès natural. 
La conca receptora de la riera de Can Sunyer té una superfície 
aproximada de 830 ha. La riera té un pendent mitja de 8%, mentre 
que en els seu tram inferior (entre Sant Fost i Martorelles) pendent es 
redueix el 2%, presentant problemes d’erosió. 
Aquesta riera presenta una làmina d’aigua, de l’ordre d’uns pocs 
cm3/s, en el seu tram superior (fins l’alçada del c/ Girona) durant 
bona part de l’any, mentre que en el seu tram inferior es troba 
absolutament sec a excepció de quan hi ha precipitacions, moment 
en que el cabal pot ser força important. 

Torrent de Les Licorelles 

Torrent que transcorre per l’interior del municipi de Martorelles. Inicia 
el seu recorregut procedent de la Riera de Can Sunyer a l’altura del 
carrer timba amb carrer de Girona i finalitza a l’altura de l’Avinguda 
Joan XXIII. 
Es considera una zona d’interès natural i el seu cabal es important en 
èpoques de pluja. 

Torrent de Can Roda Aquest torrent no presenta la làmina constant d’aigua sinó que roman 
absolutament sec excepte quan es produeixen pluges importants. 

 
Rieres seques i/o rambles urbanitzades i/o en zones urbanes 
 
La Riera de Can Sunyer com el Torrent de las Licorelles, es consideren rieres seques que en 
èpoques plujoses poden portar aigua procedent del Riu Besòs. 
 
Infraestructures associades destacables: ponts, rescloses, embassaments, basses 
 

Infraestructura Descripció 

Pont 

 Pont situat al carrer Girona sobre la riera de Can Sunyer a l’extrem 
aigües amunt del Parc de Can Sunyer. 

 Pont situat al torrent de les Licorelles just abans del desguàs a la riera 
de Can Sunyer. 

 Pont carrer Lleida. 

 Pont B-500: a uns 950 de la desembocadura al riu Besòs. 

 Pont situat a la Ronda del Mercat entre el carrer de Colom i Agricultura 
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1.3 ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 
 

1.3.1 ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS 
 
L’organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a terme 
la protecció civil del municipi, amb l’objectiu de fer front a les emergències que puguin sorgir dins 
del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i el medi ambient. 
 
L’estructura de l’organització municipal de protecció civil té com a punt més elevat de 
responsabilitat a l’alcalde, que és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal i, com a base de 
l’organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les accions 
per tal d’aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal. 
 
En aquest apartat es tracta, doncs, de donar a conèixer les diferents figures dins de l’organització 
municipal de protecció civil tot explicant les seves funcions i responsabilitats. 
 

1.3.1.1 COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

 
La Comissió Municipal de Protecció Civil és un òrgan que es crea pel Ple de l'ajuntament i està 
presidit per l'alcalde. És l'òrgan que vetlla per la prevenció i la seguretat del municipi i és el marc 
de col·laboració, coordinació i presa d’acords entre els diversos serveis municipals i entre les 
diferents administracions amb incidència en el municipi en matèria d’anàlisi de risc, prevenció, 
planificació, intervenció, informació a la població i rehabilitació. Així doncs, es tracta d'un òrgan 
amb caràcter consultiu, deliberant i coordinador. 
 
El municipi no disposa de comissió municipal de Protecció Civil 
 
L’organigrama municipal en emergències segueix el següent patró: 

 

Alcalde 

Coordinador d'emergències Gabinet d’informació 

Cap del Grup Local 
d’Intervenció 

 

Cap del Grup 
Local Logístic i 

d’Acollida 
 

Cap del Grup Local 
d’Ordre i Avisos a la 

població 
 

Grup Local 
d’Intervenció 

Subgrup local 
d’Acollida 

Grup Local d’Ordre i 
Avisos a la població 

Centre 
Receptor 
d’Alarmes 

(CRA) 

COMITÈ 

D'EMERGÈNCIES 
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En resum, s’ha de realitzar una explicació de les funcions i responsabilitats del municipi i de les 
figures següents: 
 
Centre Receptor d'Alarmes (CRA) 
 
És el centre on es reben i des d'on es notifiquen els avisos d'emergència. 
 
Comitè d'emergències: 
 

 Alcalde 

 Consell Assessor 

 Gabinet d’informació municipal 
 

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent: 
 
Alcalde 
 
L’alcalde del municipi és l’autoritat de protecció civil d’àmbit municipal, i per tant el director del Pla 
municipal de protecció civil o responsable municipal de l’emergència. Pot delegar les funcions de 
direcció del Pla al/a la tinent/a d’alcalde (o a altres regidors/es, si en manquen). 
L’alcalde és el responsable màxim de l’elaboració, la implantació i l’execució del Pla de protecció 
civil municipal. 
 
Consell Assessor 
 
El Consell Assessor té per funcions: 

- Assessorar el director del pla, l’alcalde. 
- Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les 

instruccions de l’alcalde als seus respectius col·laboradors. 
- Altres funcions específiques per a cada risc concret. 

 
El Consell Assessor es compon de: 
 

- El / La cap del Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població 
- El / La cap del Grup Local Logístic i d’Acollida 
- El / La coordinador municipal de l’emergència 
- El / La cap del Grup Local d’Intervenció 
- Altres en funció del risc a criteri del director del Pla, en general tots els regidors i/o 

tècnics implicats en la resolució de l’emergència 
 

Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població 
 
Les funcions d’avisos són: 
 

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

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

Les funcions d’ordre són: 
 

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

- Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc. 
- Controlar els accessos a la zona de risc. 
- Realitzar la vigilància viària a la zona d’emergència, efectuant el control del trànsit 

d’accés dels components dels grups d’emergència. 
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- Guiar els actuants cap al Centre de Comandament Avançat (CCA) i a l’Àrea 
sanitària. 
 

Grup Local d’Intervenció 
 
Les seves funcions són: 
 

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

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

- Donar recolzament a les tasques de rescat i salvament de persones i béns. 
- Informar el coordinador del CCA i atendre les seves instruccions. 

 
Grup Local Sanitari 

 
Atès que no es disposa de personal mèdic per a realitzar les funcions de primers auxilis, no es 
constitueix aquest grup. 

 
Grup Local Logístic i d’Acollida 
 
Les seves funcions són: 
 

- Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals. 
- Preparar els centres d’acollida i gestionar-los per tal que es pugui acollir a la 

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

afectades. 
- Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin. 
- Rebre el voluntariat. 

 
Coordinador municipal de l’emergència 
 
És la figura que fa de vincle entre l’alcalde i els diferents grups d’emergència, essent el màxim 
responsable del Consell Assessor. És el responsable de comunicar-se amb els diferents grups 
d’emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst, a més de suplir a l’alcalde en 
cas que fos necessari, amb una disponibilitat de 24 hores al dia. 
 
Les seves funcions són: 
 

- Coordinar l’emergència. 
- Comunicar amb tots els grups d’emergència municipal. 
- Rebre comunicacions del CRA. 
- Assessorar l’alcalde. 
- Controlar la situació i evolució de l’emergència i supervisar les accions dels diferents 

grups d’emergència. 
 

Representant municipal al Pla autonòmic 
 
És el responsable de traslladar-se al CECAT, en cas que aquest ho requereixi, per tal de donar 
informació a Protecció Civil, d’una forma directa i conjunta, de tot el que pugui ser necessari per a 
la resolució de l’emergència. 
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Gabinet d’Informació Municipal 
 
El Gabinet d’Informació Municipal és l’òrgan responsable de donar la informació en el moment de 
l’emergència. 
Les seves funcions són: 
 

- Aplegar informació sobre l’emergència 
- Transmetre (o difondre) la informació generada dins el Comitè d’Emergències a la 

població en general i a les persones directament o indirectament afectades 
 
A continuació s'adjunta la composició de l'organització en cas d'emergència: 
 

Càrrec operatiu Càrrec habitual 
Núm. fitxa 
d’actuació 

Centre Receptor d’Alarmes Policia Local 1 
Director del pla municipal Alcalde 

2 
Substitut del director del Pla 1r Tinent d’Alcalde. Regidor d'Hisenda, Treball i Esports 

Coordinador Municipal de 
l’emergència 

3r Tinent d'Alcalde. Regidor de Participació, Medi Ambient, 
Salut Pública i Educació 

3 Substituta del coordinador 
Municipal de l'emergència 

Tècnica de Medi Ambient 

Cap del Grup Local d’Ordre i 
avisos a la població 

Cap de la Policia Local 
 

4 Substitut del Cap del grup 
d'ordre i avisos a la població 

Sots cap Policia Local 

Cap del grup local logístic i 
d’acollida 

2ona Tinent d'Alcalde. Regidora de Serveis Socials, Dones i 
Gent Gran 5 Substitut del Cap del grup 

local logístic i d’acollida 
Aparellador municipal 

Cap del Gabinet 
d’Informació 

Regidor de Cultura, Joventut i Tecnologies de la Informació i 
Comunicació 6 Substitut Tècnica de Comunicació 

Cap del grup local 
d’intervenció 

Coordinador Adf Martorelles 

7 Substitut  del Cap del grup 
local d’intervenció (incendi 
forestal) 

Membre Adf Martorelles 

Representant municipal al 
Pla autonòmic 

Regidor de Promoció Econòmica i Turisme 8 
 

1.3.2 CENTRES DE COORDINACIÓ 
 
Centre de Recepció d'Alarmes (CRA) 
 

 
Funcions: 
 

 Notificar qualsevol alarma al 112 i al CECAT. 

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

Lloc Policia Local  

Adreça  

Telèfon  

Altres comunicacions 
Emissora de Protecció civil que comunica amb altres grups. 
Altres emissores 

Protocols, fitxes d’actuació, etc. 
Fitxa d’actuació núm. 1 
Directori telefònic 
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 Valorar, segons el protocols establerts, la importància de l'alarma. 

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

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

 Establir contacte amb el coordinador municipal de l'emergència o l'alcalde. 

Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL) 
 
Lloc Ajuntament 

Adreça  

Telèfon  

Altres comunicacions 
Emissora de Protecció civil que comunica amb altres grups. 
Emissora per comunicar-se en cas d'incendis forestals amb 
l'Adf. 

Protocols, fitxes d’actuació, etc. 
Fitxa d’actuació núm. 1 
Directori telefònic 

 
Funcions: 
 

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

 Mantenir contacte directe i continu amb el Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya (CECAT). 

 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 de la Generalitat. 

 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. 

 Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius 
municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos 
municipals necessaris. 

 Canalitzar l'ordre de l'autoritat de protecció civil municipal de prestació de serveis 
personals i la requisa, la intervenció o l’ocupació temporal i transitòria dels béns 
necessaris per afrontar les situacions d'emergència. 

 Donar suport als mitjans d'emergències, de seguretat i als serveis especialitzats aliens 
que intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat. 

1.4 PROGRAMA I PROCEDIMENT D'IMPLANTACIÓ, SIMULACRES, 
MANTENIMENT, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ 
 

1.4.1 IMPLANTACIÓ DEL PLA 
 

1.4.1.1 RESPONSABLE 

 
Titular Alcalde 

Substitut 1 
3r Tinent d’Alcalde 
Regidor de Participació, Medi Ambient, Salut Pública i Educació 

Substitut 2 Tècnica de Medi Ambient 
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1.4.1.2 PROGRAMA DE FORMACIÓ DELS ACTUANTS 

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

Tipus de formació Risc/os Adreçat a 

Primer any 
a partir de la 
tramitació 
del pla 

Sessions informatives 

 
 Generalitats del pla. 
 Risc al municipi. 
 Fitxes d’actuació. 

 
Reunió de coordinació i exercici pràctic 

 
 Repàs de les fitxes d’actuació. 
 Supòsits pràctics d’emergència. 

 

Territorials 

Organigrama municipal de 
l’emergència 

Incendis forestals 

Segon any a 
partir de la 
tramitació 
del pla 

Sessions informatives 

 
 Generalitats del pla. 
 Risc al municipi. 
 Fitxes d’actuació. 

 
Reunió de coordinació i exercici pràctic 

 
 Repàs de les fitxes d’actuació. 
 Supòsits pràctics d’emergència. 

 

Inundacions 

Organigrama municipal de 
l’emergència 

Sismes 

Tercer any a 
partir de la 
tramitació 
del pla 

Sessions informatives 

 
 Generalitats del pla. 
 Risc al municipi. 
 Fitxes d’actuació. 

 
Reunió de coordinació i exercici pràctic 

 
 Repàs de les fitxes d’actuació. 
 Supòsits pràctics d’emergència 

 

Nevades  

 
 

Organigrama municipal de 
l’emergència 

 
 
 

Organigrama municipal de 
l’emergència 

Ventades 

Quart any a 
partir de la 
tramitació 
del pla 

Sessions informatives 

 
 Generalitats del pla. 
 Risc al municipi. 
 Fitxes d’actuació. 

 
Reunió de coordinació i exercici pràctic 

 
 Repàs de les fitxes d’actuació. 
 Supòsits pràctics d’emergència. 

 

Accidents químics 

Organigrama municipal de 
l’emergència 

Transport de 
mercaderies 

perilloses 

 

1.4.1.3 INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ 

 
Programa d’accions inicials: 
 

Campanya Tipus de risc Tipus Data 

Anual Territorials 
Presentació institucional del pla, un cop aprovat. 

Primer 
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Campanya Tipus de risc Tipus Data 

Incendis forestals 
Inundacions 

Nevades 
Ventades  
Sismes 

Accidents químics 
Transport de 
mercaderies 

perilloses 

Ban informatiu presentació. trimestre a 
partir de la 
tramitació del 
pla 

Revista i Web municipal 

 Notícia de l’homologació. 
 Resum del pla 
 Consells d’autoprotecció. 

Xerrada associacions de veïns i elements 

vulnerables principals 

 
Remarcar que per cadascun dels riscos especials, el municipi realitzarà  una campanya 
informativa a la població abans de l'inici de l'època de perill.  
 
Determinació de les campanyes informatives 
 

Risc Campanya 

Incendis 
forestals 

Per aquest risc cal destacar les campanyes de risc d’incendi forestal que realitza 
prèviament a l’època estival la Direcció General de Protecció Civil conjuntament 
amb la Direcció General de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments – Bombers 
de la Generalitat de Catalunya i la Direcció General del Medi Natural – Cos 
d’Agents Rurals, així com Mossos d’Esquadra i el Servei d’Emergències Mèdiques 
– SEM. 
 
En aquestes campanyes es reforça la necessitat d’una actuació preventiva del 
ciutadà, tot evitant encendre foc, fer barbacoes, llençar burilles i fer servir focs 
d’artifici a les zones forestals. També es recorden les actuacions preventives per a 
urbanitzacions i conductors. 
 
Segons el Decret 64/1995 de 7 de març, genèricament, hi ha dos períodes 
diferents de perill: 
 
- Període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març: Època de perill mitja 
d'incendi. 
- Període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre: Època de perill alt 
d’incendi. 
 
Tot i així, en funció de les condicions meteorològiques reals aquests períodes 
poden ser variats anualment.  
 

Inundacions 
 

El pla d’emergència de protecció civil per inundacions (INUNCAT) estableix que la 
“Campanya de prevenció d’inundacions” sigui de l‘1 de setembre al 30 de 
novembre ja que és en aquesta època quan es produeixen les inundacions més 
importants: tot i que és possible que es puguin produir inundacions durant tot l’any. 

Nevades i 
ventades 

Època d’alt / de molt alt risc de nevades del mes de novembre al mes de març. 

Sismes, 
Accidents 
químics i 
transport de 
mercaderies 
perilloses 

El risc de ventades, sísmic, químic i de transport de mercaderies perilloses és pot 
produir en qualsevol època de l'any. 
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Remarcar que el municipi col·laborarà amb la Campanya que fa anualment la Generalitat sobre 
les mesures d’autoprotecció i informarà a la població a través dels mitjans següents: 

   
- Diaris comarcals 
- Tríptics  
- Informació a la web de l’Ajuntament 
- Xarxes socials com facebook o twitter 

 
Pel que fa a les campanyes i sessions informatives que es duran a terme per cada risc, veure 
programa d’implantació i manteniment. 

 

1.4.1.4 IMPLANTACIÓ DELS RECURSOS TÈCNICS 

 
El municipi implantarà els recursos següents: 
 

Recurs Emplaçament 

Material de la brigada d’obres municipal – Policia Local 
Magatzem brigada municipal  
Policia Local 

 
El responsable del destí al qual vagi cada recurs serà també responsable que se’n faci el 
manteniment adequat i que sigui en un lloc accessible i operatiu en cas d’emergència. 
 

1.4.2 MANTENIMENT DEL PLA 
 

1.4.2.1 RESPONSABLES 

 
Els responsables del manteniment del Pla a nivell municipal són: 
 
Titular Alcalde 

Substitut 1 
3r Tinent d’Alcalde 
Regidor de Participació, Medi Ambient, Salut Pública i Educació 

Substitut 2 Tècnica de Medi Ambient 

 

1.4.2.2 ACTUALITZACIONS I REVISIONS DEL DUPROCIM 

 
1.4.2.2.1 Procediment 
 
El DUPROCIM s'ha d'actualitzar anualment o bé quan es produeixi un canvi que faci que s'hagi 
d'actualitzar. Alhora aquest s'ha de revisar, cada quatre anys o bé quan hi hagi una modificació 
substancial.  

 
1. Actualització: 
 
Les actualitzacions anuals, es basen en la modificació de: 
 

 Canvis menors en infraestructures, activitats econòmiques i serveis bàsics del municipi. 

 Dades de població. 

 Canvis menors en l’anàlisi de risc. 

 Posada al dia del nom dels càrrecs que figuren en el Pla, les seves responsabilitats i les 
funcions que tenen assignades 

 Modificació de les funcions o la reestructuració en el repartiment de les responsabilitats de 
l'organigrama de l'emergència. 
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 Modificació de la ubicació dels centres operatius del Pla municipal: Centre Receptor 
d’Alarmes o CECOPAL.  

 Modificació de les fitxes d’actuació, si es creu necessari. 
 
2. Revisió: 
 
Tal i com s'ha dit anteriorment, el DUPROCIM, s'ha de revisar, cada quatre anys o bé quan hi hagi 
una modificació substancial: 
 

 Quan es produeixi una variació important del risc en origen o de la ubicació dels elements 
vulnerables. 

 Quan es produeixin altres variacions importants de l’organització municipal. 

 Quan es modifiquin les fitxes d'actuació. 

 Quan es publiqui una nova normativa o disposició legal que afecti d’alguna manera el Pla de 
protecció civil municipal. 

 Al cap de quatre anys. 
 
Després de les eleccions municipals s’han d’analitzar els documents per si fos necessari 
actualitzar-lo o revisar-los de nou.  
 
3. Un cop actualitzada la informació o revisat el Pla: 
 

 Pel que fa a les actualitzacions dels plans, una vegada aprovades per la corporació municipal 
respectiva, és suficient una comunicació a la direcció general competent en matèria de 
protecció civil dels canvis efectuats en el Document únic de protecció civil municipal, en la 
part que s’hagi hagut d’adaptar a les noves circumstàncies. Des d’aquesta unitat directiva es 
trametrà el Document modificat a la secretaria de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya 
perquè en doni compte a la Comissió en la següent sessió d’aquest òrgan que tingui lloc. 

 La revisió dels plans inclosos en el Document únic de protecció civil municipal s’ha d’aprovar i 
homologar, conjuntament, amb el mateix procediment de l’aprovació i l’homologació inicials, 
adjuntant un escrit de descripció de les actuacions d’implantació i manteniment dels plans 
realitzades en els últims quatre anys. 

 
1.4.2.2.2 Terminis 
 
Actualitzacions: 
 

 S’ha d’actualitzar anualment o bé quan es produeixi un canvi que faci que s’hagi d’actualitzar el 
DUPROCIM. 

 
Revisió: 
 

 S’ha de realitzar cada quatre anys. 

 S’ha d’enviar, en un termini no superior a dos mesos, a la Serveis Territorials a Barcelona 
perquè el faci arribar a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per tal que aquesta la pugui 
homologar. 
 

Pla Data Homologació 

Pla d'Actuació Municipal per risc químic 27/07/2011 

Pla d'Actuació Municipal per inundacions 15/12/2011 

Pla d'Actuació Municipal per incendis forestals 12/06/2014 
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DUPROCIM 
 

Data de l’última actualització:  
Novembre 2018 

Data de la propera actualització: Novembre 2019 

Data de l’última revisió: Novembre 2018 Data de la propera revisió: Novembre 2022 

Data d’homologació: - Data d’homologació de l’última revisió: - 

 

1.4.3 PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 
 
S’ha de dur a terme, com a mínim, un simulacre d’algun dels riscos definits al DUPROCIM cada 
any. Sent de despatx, de trucades, amb mobilització de mitjans propis o amb mobilització de 
mitjans externs. 
 
A tall d'exemple s'adjunta una plantilla tipus per cadascun dels riscos: 
 
Riscos territorials: 
 

PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

Exercici nº:  

Data  Hora  

Escenari  

Aglomeració de gent concert Carrencà Roc Primavera 

Zona involucrada 

Zona Carrencà  

Característiques  

 

Verificació i comunicació d’exercici a organisme oficial competent: 

 

Avaluació 

 

 
Incendis forestals: 
 

PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

Exercici nº:  

Data  Hora  

Escenari  

Incendi a la zona forestal de Can Fenosa 

Zona involucrada 

Zona forestal de Can Fenosa 
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Característiques  

 

Verificació i comunicació d’exercici a organisme oficial competent: 

 

Avaluació 

 

 
Inundacions: 
 

PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

Exercici nº:  

Data  Hora  

Escenari  

Desbordament de la riera de Can Sunyer  

Zona involucrada 

Creuament del carrer Sant Isidre i el carrer Barcelona. Aquest punt conflictiu forma part del con de 

dejecció 

Característiques  

 

Verificació i comunicació d’exercici a organisme oficial competent: 

 

Avaluació 

 

 
Nevades: 
 

PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

Exercici nº:  

Data  Hora  

Escenari  

Forta nevada  

Zona involucrada 

Afectació principalment a les parts altes del municipi 

Característiques  
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Verificació i comunicació d’exercici a organisme oficial competent: 

 

Avaluació 

 

 
Sismes: 
 

PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

Exercici nº:  

Data  Hora  

Escenari  

Moviment sísmic de magnitud VI a la escala de Richter 

Zona involucrada 

Petits danys en les instal·lacions més vulnerables i a alarma social de la població 

Característiques  

 

Verificació i comunicació d’exercici a organisme oficial competent: 

 

Avaluació 

 

 
Vents: 
 

PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

Exercici nº:  

Data  Hora  

Escenari  

Forts vents i tempestes  

Zona involucrada 

Tot el municipi  

Característiques  

 

Verificació i comunicació d’exercici a organisme oficial competent: 

 

Avaluació 
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1.5 BASES PER AL PLA DE RECUPERACIÓ PREVIST A L'ARTICLE 

31 DE LA LLEI 4/1997 
 
1. Recopilació de les fonts d’informació dels danys produïts: 
 

 Tècnics municipals 

 Brigada d’obres 

 Agents de la Policia Municipal, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil 

 Bombers 

 Servei d’enllumenat, de clavegueram… del municipi 

 Companyies de l’aigua, del gas, d’electricitat i de telèfons 

 Serveis  de  transports:  ferrocarrils,  transport  urbà,  empreses  d’autocars,  empreses  
de transports… 

 Carreteres 

 Indústries, comerços… del municipi 

 Particulars 

 Serveis sanitaris 

 Altres que el municipi consideri oportú 
 
2. Recopilació de les dades dels danys que s’han produït: 
 

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

o Els elements afectats (cal indicar el tipus d’element i una descripció). 
o Els tipus dels danys que s’han produït. 
o Causes que han produït els danys. 

 
3. Valoració econòmica dels danys (despeses que s’han generat durant l’emergència i cost per 
recuperar la normalitat). 
 
És responsabilitat de l’Ajuntament l’adopció immediata de les mesures següents: 

 Notificació a les companyies de gas, d’electricitat, de telèfons, de llum, carreteres, 
mitjans de transport de les avaries, talls de subministrament, dels danys que s’han produït. 

 Acollida de la població. 

 Proveïment de recursos a la població. 

 Desenrunament i neteja. 

 Recerca de mitjans i recursos. 

 Control d’aqüífers. 
 
Proposta de reconstrucció o reparació dels danys: 
 

 Descripció de les obres, reparacions… a realitzar per recuperar o reparar els danys (la 
proposta es pot realitzar per evitar la repetició dels danys). 

 Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat). 

 Designació de responsables. 

 Definició de terminis. 
 
Cal saber si la zona s’ha declarat o no zona d’actuació especial (o catastròfica). En aquest cas les 
ajudes vindran de l’Estat, el qual aprova un Reial decret llei (primer l’aprova el Consell de Ministres 
i posteriorment el validen les Corts), per establir de forma concreta i per a cada catàstrofe totes les 
mesures, actuacions i procediments a seguir. S’hi estableixen, també, les previsions de 
finançament mitjançant el crèdit extraordinari. 
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Al marge de les subvencions que dóna l’Estat, pot haver-hi ajudes de les comunitats autònomes, la 
Unió Europea, les diputacions... En aquest cas, cal tenir en compte que aquestes ajudes són 
incompatibles amb les que pugui donar l’Estat. 
 
Cal destacar que queden excloses les ajudes de les diferents administracions als danys produïts 
en béns assegurats, ja que existeix el Consorci de Compensació d’Assegurances, entitat autònoma 
de caràcter públic que actua com a reasseguradora de les companyies privades en cas que es 
produeixin catàstrofes. 
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2. DOCUMENT 2. ANÀLISI DE RISC 
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2.1 RISC TERRITORIAL 
 

Risc territorial 

 Descripció Avaluació 

Emergències 
per 
pandèmies 

Les emergències per pandèmies, tot i que 
depèn del grau d’evolució en el qual es trobi la 
dispersió de l’agent causant de la mateixa, 
plantegen greus problemes:  

 Elevada demanda de mitjans sanitaris 

 Mortalitat 

 Molta alarma social.  
Paral·lelament, poden arribar a limitar el 
funcionament dels serveis públics i les activitats 
econòmiques i empresarials. 

Tot el terme municipal pot estar afectat 
per pandèmies. 

Emergències 
per onades 
de calor 

Risc quan se supera el percentil 98 de la 
temperatura màxima diària del període d’estiu 
(37,8ºC). 
Les conseqüències per la salut varien en funció 
de la duració de la situació. Es a dir, si les 
temperatures elevades es perllonguen al llarg 
dels dies, el grau d'afectació serà més elevat. 

Tot el terme municipal pot estar afectat 
per onades de calor. 

Emergències 
per onades 
de fred 

Risc quan s'arriba al percentil 2 de la 
temperatura mínima diària del període d’hivern 
és a dir -2,8ºC. 
Les conseqüències per la salut varien en funció 
de la duració de la situació. Es a dir, si les 
temperatures baixes es perllonguen al llarg dels 
dies, el grau d'afectació serà més elevat. 

Tot el terme municipal pot estar afectat 
per onades de fred. 

Emergències 
per 
concentració 
de persones* 

Es preveu que és produeixin aglomeració per 
concentració de persones en el següents actes: 

 Rebuda ses majestats els reis mags  

 Festival brunzit 

 Sant Joan 

 Trobada gegantera 

 Festa Major 

 Concert Can Carrencà roc primavera 

 Dinar i sopar de germanor 

 Festival final de curs UCAM 

 Espai ON 

 Fiorcon Fest de Carrencà Rock 

 Terror a Carrencà  
 

Les zones que poden quedar afectades 
en cas d'emergència en aquestes 
activitats són la zona Carrencà. 
 
Remarcar que aquests actes no estan 
afectats pel Decret 30/2015.  

Emergències 
en el 
transport de 
viatgers per 
ferrocarril 

És el risc d’emergències en el transport 
convencional de viatgers per ferrocarril, com 
ara: 

 Col·lisions entre trens, descarrilaments o 
altres  emergències de gran nivell. 

 Necessitats d’evacuació de passatgers per 
accident o altres emergències. 

 Aldarulls i altres situacions similars de risc 
greu. 

 Presència de persones a les vies. 

 Aturades perllongades dels serveis. 

 Impacte social i/o mediàtic de les 
incidències i/o emergències. 

 Altres derivades del servei de transport de 
viatgers per ferrocarril. 

 (punt 1.1 del PROCICAT Ferrocarrils) 
 

No està RECOMANAT, ni OBLIGAT 
però es considera per proximitat a la línia 
del tren. 
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Risc territorial 

 Descripció Avaluació 

Contaminació 
atmosfèrica 

Els nivells de qualitat de l’aire per al diòxid de 
nitrogen i per a les partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10 micres són superiors als 
nivells admissibles que fixa la normativa vigent, 
amb un risc d’afectació a la salut humana i el 
medi ambient.  

Martorelles es un municipi on es supera 
el nivell de partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10 micres. 
Remarcar que el municipi està declarat 
com zona de Protecció Especial de 
l'Ambient Atmosfèric i està previst la 
redacció del pla supramunicipal d'acció 
per a la millora de la qualitat de l'aire.  

 
*A continuació s'adjunten les dades dels actes a l'exterior on s'aglomera un gran nombre de gent: 
 

Activitat Data celebració Lloc celebració 
Nombre de persones / 

Aforament 

Rebuda ses 
majestats els reis 
mags 

5 de gener Zona Carrencà  400 

Festival brunzit 
Últim cap de setmana de 
maig 

Zona Carrencà 450 

Sant Joan 23 de juny Zona Carrencà 420 

Trobada 
gegantera 

Primer cap de setmana de 
setembre 

Zona Carrencà 300 

Festa Major 8-9-10-11 de setembre Zona Carrencà 300 

Concert Can 
Carrencà roc 
primavera 

Primavera Zona Carrencà 200 

Dinar i sopar de 
germanor 

Primavera Zona Carrencà 250 

Festival final de 
curs UCAM 

Primavera Zona Carrencà 250 

Espai ON Juliol Zona Carrencà 250 

Fiorcon Fest de 
Carrencà Rock 

Novembre Zona Carrencà 150 

Terror a Carrencà Novembre Zona Carrencà 150 
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2.2 RISCOS ESPECIALS 
 

2.2.1 DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DEL RISC  
 

Riscos especials 

Risc Descripció Avaluació 

Risc d'incendi 
forestal 
(INFOCAT) 

D’acord amb el Pla INFOCAT i el Mapa de 
Protecció Civil de Catalunya, el nivell de perill 
del municipi és ALT i el nivell de vulnerabilitat 
és ALTA. 

D’acord amb el Pla INFOCAT, 
l’elaboració del PAM 
d’incendis forestals és 
OBLIGAT al municipi. 

Risc 
d'inundacions 
(INUNCAT) 

D’acord amb el Pla INUNCAT i el Mapa de 
Protecció Civil de Catalunya, el municipi té una 
àrea amb risc potencial significatiu d'inundació 
situada al Nord-oest del municipi, degut a la 
crescuda del Riu Besòs. Hi trobem també un 
con de dejecció a la mateixa zona. Nivell de risc 
ALT. 
Es preveu una situació meteorològica de perill 
(SMP) de nivell 1 quan es superin els 20 
mm/30mi i els 100 mm/24h. Es preveu una 
SMP de nivell 2 quan se superin els 40 mm/30 
min o els 200 mm/24h. 

Segons el Pla INUNCAT el 
municipi està OBLIGAT a 
elaborar el PAM 
d’inundacions. 

Risc per 
nevades 
(NEUCAT) 

El municipi es troba entre els 90m i 250m.El 
nucli urbà es troba a uns 96m. Segons aquesta 
altitud, el llindar de situació meteorològica de 
perill (SMP) de nivell 0 correspon a 
l’acumulació de 0 a 2 cm en 24h. 

Segons el Pla NEUCAT el 
municipi està RECOMANAT a 
elaborar el PAM de nevades. 

Risc de vent - 
VENTCAT 

Segons dades del Pla de la Generalitat de 
Catalunya per risc de ventades (VENTCAT), els 
municipis afectats per aquest risc són: 
 
- Municipis amb >10 dies de superació del 
llindar de vent de 20 m/s 
- Municipi amb >20.000 habitants 
 

Segons el Pla VENCAT, 
Martorelles no té: 
- >10 dies de superació del 
llindar de vent de 20 m/s 
- >20.000 habitants 
 
Per tant, està RECOMANAT a 
elaborar el PAM de risc per 
vent. 
Remarcar que al 2009 es va 
produir un fort episodi de 
ventades amb gran afectació 
a: 

1. Biblioteca 
2. Masia Carrencà 
3. Riera de Can Sunyer 
4. Parc Joan Miró  

Remarcar que a la biblioteca 
ja no hi han arbres. 

Risc sísmic 
(SISMICAT) 

D’acord amb el Pla SISMICAT i el Mapa de 
Protecció Civil de Catalunya, el municipi pot 
patir un sisme de nivell VII, que significa danys 
a les construccions. 
Aquestes dades són de l’escala d’intensitat 
macrosísimica _MSK(intensitat màxima 
percebuda per a un període de retorn de 500 
anys). 

Segons el Pla SISMICAT el 
municipi està OBLIGAT a 
elaborar el PAM per sismes. 
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Riscos especials 

Risc Descripció Avaluació 

Risc químic 
(PLASEQCAT) 

D’acord amb el Pla PLASEQCAT i el Mapa de 
Protecció Civil de Catalunya, el municipi es 
troba en zona d’alerta en cas d’accident químic 
a l’empresa Kao Corporation de Mollet del 
Vallès. 
A més al municipi s'ubica l'empresa Seveso de 
nivell baix Coveright Surface Spain, S.A 

Segons el Pla PLASEQCAT el 
municipi està RECOMANAT a 
elaborar el PAM de risc 
químic. 

Risc en el 
transport de 
mercaderies 
perilloses 
(TRANSCAT) 

D’acord amb el Pla TRANSCAT i el Mapa de 
Protecció Civil de Catalunya, el nivell de perill 
per transport de mercaderies perilloses per 
carretera és ALT i MOLT ALT per ferrocarril. 
Pel que fa als perills per tram de via, el municipi 
presenta les vies B-550 i BV-5001 amb un nivell 
de perill MIG, i les vies C-17 i C-33 amb un 
nivell ALT per proximitat inferior a 500 metres. 
Pel que fa al transport ferroviari, el nivell de 
perill és també MOLT ALT degut a la proximitat 
inferior a 500 metres de les línies LE SOLER-
BIFURCACIÓ NUS MOLLET amb un nivell ALT 
i GRANOLLERS-BIFURCACIÓ NUS MOLLET 
amb un nivell MOLT ALT 

Segons el Pla TRANSCAT el 
municipi està OBLIGAT a 
elaborar el PAM de transport 
de mercaderies perilloses. 

 

2.2.2 INCENDIS FORESTALS 
 

2.2.2.1 ANÀLISI HISTÒRICA 

 
Els darrers incendis amb afectació al municipi són: 
 

Sector afectat Causa  Any  Superfície cremada 
Bosc de Can Roda Fogueres 2004 0,500 
Bosc de Can Roda Altres negligències 2005 0,015 
Les Licorelles Altres negligències 2006 0,010 

 

2.2.2.2 MASSA FORESTAL (SITUACIÓ I LÍMITS) 

 
Els sectors de risc d'incendi forestal són les masses forestals que hi ha al terme municipal. Es 
poden descriure els següents sectors: 
 

Nom  Tipus Descripció 
Can Fenosa A Massa forestal situada al sud del Polígon industrial de Martorelles. 

Disposa de vials de fàcil accés. 
La Bodosca A Massa forestal situada entre el Polígon industrial de Martorelles i 

el nord del nucli urbà (carrer Montseny). Disposa de vials de fàcil 
accés. 

La Vinyassa A Massa forestal situada entre Can Fenosa i el nord del nucli urbà 
(carrer de Pompeu). 

 
*Les masses forestals es poden classificar com: 
 

 Tipus A: compleixen amb les condicions establertes a la legislació vigent i disposen, si és 
possible, d'estructures de suport com pistes forestals estratègiques i de penetració i atac, 
punts d'aigua amb hidrants i tallafocs. 
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 Tipus B: no compten amb les condicions establertes en la legislació vigent ni amb les 
estructures abans citades. 

 
El Parc de la Serralada del Litoral està inclòs en el PEIN (Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge). Destacar que 61, 79 ha del Parc s'ubiquen al municipi de Martorelles. 
 
Veure document 7 de Cartografia. 
 

2.2.2.3 CAMINS FORESTALS 

 
El llistat de camins forestals es defineix a l'apartat 1.2.4.1 
 

2.2.2.4 PUNTS D’AIGUA SENSE HIDRANT 

 
Al document 7 de cartografia s'adjunta la ubicació dels punts d'aigua sense hidrant ubicats al 
municipi. 
 

2.2.2.5 HIDRANTS 

 
Al document 7 de cartografia s'adjunta la ubicació dels hidrants del municipi. 
 

2.2.2.6 TALLAFOCS 

 

Són franges naturals (cultius, rius, etc.) o artificials (carreteres, autopistes, vies fèrries, etc.) de 200 
metres d'amplada. 

 

Nom Ubicació 

Riera de Can 
Sunyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torrent de les 
Licorelles 

BV-5001 

Carrer de Can 
Puig 

Carrers sense 
asfaltar 

 

Riera de Can 
Sunyer 

BV-5001 

C/ Can 
Puig 

Carrers sense 
asfaltar 

Torrent de 
les Licorelles 
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Remarcar que també es consideren tallafocs les línees elèctriques representades a la cartografia 
adjunta al document 7. 

 

2.2.2.7 AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL (ADF) AL MUNICIPI 

 
L'Adf de La Conreria esta formada per 7 municipis: Martorelles, Tiana, Sant Fost, Sta. Maria de 
Martorelles, Vallromanes i Montornès.  
 
A l'apartat 6.2.4 s'adjunten les dades de contacte. 
 

2.2.2.8 URBANITZACIONS I MASIES 

 
Remarcar que les masies i urbanitzacions del municipi de Martorelles es troben en continuïtat de la 
trama urbana. 
 

2.2.3 INUNDACIONS 
 

2.2.3.1 ANÀLISI HISTÒRICA 

 
Al municipi de Martorelles han succeït les següents grans inundacions: 
 

Zona afectada Any Danys 

Riu Besòs i dos torrents 20/09/1850 
Es van originar danys a edificis, com un molí tocant al riu, 
i pèrdua de les collites a tot el municipi. 

Carrer Barcelona i el seu 
entorn 

1950 i 1962 

Aiguats que van deixar negada la zona del carrer 
Barcelona fins al riu. Es va col·locar una barca per tal 
que pogués passar la gent des del carrer Barcelona fins 
al trencall amb el camí de Sant Adrià. La barca va quedar 
allà molt de temps i va acabar donant nom a l’actual 
carrer de la Barca. A resultes d’aquestes inundacions es 
va rebaixar la llera del riu i ja no s’ha tornat a desbordar 
més.  

 

2.2.3.2 HIDROLOGIA 

 
A l'apartat 1.2.7.2 es defineixen les característiques dels rius, rieres i torrents existents al municipi. 
 

2.2.3.3 ALTRES LLOCS AMB PERILL D’INUNDACIÓ (ANTIGUES LLACUNES, DELTES, CONS DE 

DEJECCIÓ...) 

 
A l'est del municipi de Martorelles hi ha un con de dejecció: 
 

 
Font: Mapa de Protecció de Catalunya 
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2.2.3.4 PUNTS D’AFORAMENT I/O LLOCS DE VIGILÀNCIA DEL NIVELL DE L’AIGUA 

 
No existeix ningun punt d’aforament o lloca de vigilància del nivell de l’aigua al municipi 
 

2.2.3.5 PUNTS D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIA 

 
Segons dades del Mapa de Protecció Civil,  al municipi no hi ha cap punt d'actuació prioritària.  
 

2.2.3.6 PUNTS CONFLICTIUS 

 
Els punts conflictius en cas de fortes pluges són els següents: 
 
Codi Punt Descripció 

PC01 Parc de Can 
Sunyer 
 
X: 436393.0m 
Y: 4597429.0m 

Aquest parc s’inunda amb molta facilitat. Actua com una bassa de retenció de 
l’aigua de pluja. Destacar que l’aigua no tindrà una velocitat alta, no representa 
perill important per aquest concepte. 
Les tres zones que més s'inunden son les adjuntes a les imatges: 
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Codi Punt Descripció 

PC01 Parc de Can 
Sunyer 

 
X: 436393.0m 
Y: 4597429.0m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC02 Riera de Can 
Sunyer 
 
X: 435692.0m 
Y: 4597407.0m 

En cas de fortes pluges la pujada d'aigua de la riera de Can Sunyer, provoca 
inundacions al creuament del carrer Sant Isidre i el carrer Barcelona.  
Aquest punt conflictiu forma part del con de dejecció. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC03 Torrent de les 
Licorelles 
 
X: 436384.0m 
Y: 4597502.0m 

Al carrer Can Sunyer amb el Torrent de les Licorelles hi ha un pas de vehicles que 
s'inunda quan hi ha fortes pluges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al document 7, s’adjunta la cartografia amb la situació dels punts conflictius del municipi de 
Martorelles i també les zones inundables amb un període der retorn de 500, 100, 50, 10 any i 
també l’afectació per zones potencialment inundables, zones de màxima crescuda ordinària, així 
com també per un con de dejecció. 
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2.2.4 NEVADES 
 

2.2.4.1 ANÀLISI HISTÒRICA 

 
Les principals nevades recents ocorregudes al municipi són: 
 

 22 d'octubre de 2008 

 8 de març de 2010 

 Març de 2011 

 23 de febrer de 2013 

 3 de febrer de 2015 
 

2.2.4.2 PUNTS/ZONES CONFLICTIUS EN CAS DE NEVADES 

 
Els punts conflictius en cas de gel són: 
 

Codi Descripció 

PC01 C/ del Montsec 

PC02 C/ de Joaquin Blume  

PC03 C/ de Can Puig fins a l’alçada del C/ 11 de setembre 

PC04 C/ de les Licorelles 

PC05 C/ Nou (aparcament) 

PC06 C/ de Lleida 

PC07 Barri de Can Sunyer 

 
Els punts conflictius en cas de neu són: 
 

Codi Descripció 

PC08 C/ Alzinar i C/ Girona 

PC09 C/ Comerç 

PC10 C/ Lleida 

PC11 C/ Nou (aparcament) 

PC12 Barri de Can Sunyer 

PC13 Voltants Escola Simeó Rabassa: 

- C/ Joan Puig amb C/ Dionís Girona 

- C/ Can Camp 

PC14 C/ Montnegre 

PC15 Avinguda Església 

/PC16 C/ Montseny 

 
Remarcar que si la Policia  ho creu oportú caldrà tancar amb tanques el C/ Can Puig. 
 

2.2.4.3 PUNTS D’EMMAGATZEMATGE I SUBMINISTRAMENT DE FUNDENTS 

 
L'emmagatzematge de fundents es realitza al magatzem situat  darrera de l’Ajuntament al carrer 
Escorxador s/n. 
 

2.2.4.4 LLOCS DE VIGILÀNCIA DEL NIVELL DE LA NEU I DE CONTROL DE LA TEMPERATURA 

 
El municipi de Martorelles no disposa de llocs de vigilància del nivell de la neu. 
Les estacions meteorològiques estan definides  a l'apartat 1.2.6.1 
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2.2.4.5 ZONES D'APARCAMENT ESPECIAL 

 
El municipi de Martorelles no disposa de zona d'aparcament especial en cas de nevades. 
 

2.2.4.6 ZONES DE COL·LOCACIÓ DE CADENES 

 
El municipi de Martorelles no disposa de zona de col·locació de cadenes. 
 

2.2.4.7 RUTES DE NETEJA DE VIALS 

 
En cas de nevades, el municipi de Martorelles realitza la neteja dels carrers definits. 
 
Veure cartografia adjunta al document 7. 
 

2.2.4.8 SUBESTACIONS ELÈCTRIQUES 

 
Al municipi hi ha una subestació elèctrica, ubicada al polígon industrial, al final del C/ Molí, proper 
al corredor biològic de Cobega.  
 
Les seves coordenades són:  
 

Coordenades 

X:436562.5 Y:4598553.1 

  
 

2.2.5 VENTADES 
 

2.2.5.1 ANÀLISI HISTÒRICA 

 

Data Ubicació Descripció 

24/01/2009 

 Biblioteca 

 Masia Carrencà 

 Riera de Can Sunyer 

 Parc Joan Miró 

Arbres caiguts i 
desperfectes en teulades 

per forts vents 

9/12/2014 

 Parc de Can sunyer 

 Plaça Catalunya 

 Avinguda Piera 

 Carrer Alzina a la placeta de 
davant del bloc 

 Carrer Nou 

 Carrer Barcelona 

Arbres caiguts per forts 
vents 

 

2.2.6 ACCIDENT SÍSMIC  
 

2.2.6.1 ANÀLISI HISTÒRICA 

 
No és té constància de cap sisme al municipi de Martorelles. 
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2.2.7 QUÍMIC 
 

2.2.7.1 ANÀLISI HISTÒRICA 

 
L’única activació del Plaseqcat al municipi de Martorelles va ser el 21 de març de 2009. 
 
Descripció de la situació: 
 
Els veïns travessera Carrasca nº16, van trucar als bombers, per comunicar que sentien un fort olor 
de productes tòxics i molèsties als ulls.  
Als 20 minuts de rebre la trucada, els bombers comuniquen a la Policia Local de Martorelles 
l’activació del Plaseqcat. 
Passats 12 minuts es notifica que la empresa Coveright Surface Spain ha realitzat un 
transvasament de productes químics i per això se sent una olor tan forta a la zona. Els bombers es 
dirigeix a l’empresa per verificar que tot es correcte i acte seguit comuniquen a la Policia Local de 
Martorelles el final de l’activació del Plaseqcat. 
 

2.2.7.2 ACTIVITATS INDUSTRIALS AL MUNICIPI 

 
2.2.7.2.1 Empreses Seveso 
 
Empreses afectades per la normativa de prevenció d’accidents greus (SEVESO), ubicades al 
terme municipal de Martorelles: 
 
Nom indústria Coveright Surface Spain, S.A 
Tipus d’indústria Fabricació de resines aminoplàstiques i la seva posterior aplicació sobre una base cel.lulòsica.  

Adreça 
Telèfon 
Director PEI 

 

Situació. 
Coordenades UTM 

Martorelles (Barcelona) 
X 435.100 
Y 4.697.500 

Entorn  Entorn immediat: 
- Polígon Industrial Can Roca. 
Entorn geogràfic: 
- Topografia plana del terreny, sense desnivells. 
- Els polígons es troben delimitats pels C/ Molí, C/ Gorg, C/Presseguerar i C/ Sant Martí. 
- 650 m. al nord flueix el riu Besòs. 
- Els nuclis de població més propers són Mollet del Vallès (1 km) en direcció nord i Martorelles 
(300 m.) en 
direcció sud. 
Altres instal.lacions: 

- Naus industrials del polígon industrial on s’ubica l’establiment. 

Vies de 
comunicació més 
properes  

- Autovia C-17 transcorre paral.lelament al riu Besòs a uns 900 m. a l’oest. 
- Autopista C-33 transcorre paral.lelament al riu Besòs a uns 600 m. a l’oest. 
- Carretera local BV-5001 entre Montcada i Montornès del Vallès passa uns 500 m. sud de 
l’empresa. 
- Carretera local B-500 entre Martorelles i Mollet del Vallès a uns 450 m al sud. 

Accessos - Dos accessos des del C/ Gorg i el C/ Sant Martí. 

Substàncies 
perilloses 

PRODUCTES INFLAMABLES O COMBURENTS: LAQUES, RESINES, 
HEXAMETILENTETRAMINA, ADDITOL, MADURIT 95-563, MODIFER BMP-Z-959, MORFOLINA, 
ALTRES. 
PRODUCTES TÒXICS: FORMOL 

Processos i 
instal·lacions 

Unitat de fabricació de swedorit i swedofoil: consta dels següents processos: 
- Formació de resines per condensació: els paràmetres de control són la temperatura i el 

pH. Al principi es subministra calor a la reacció però en una segona fase aquesta és 
exotèrmica. En el punt de condensació desitjat la resina es refreda mitjançant un 
serpentí d’aigua freda. 

- Mescla d’additius. 
- Impregnació. 
- Impregnació (Swedofil). 
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Nom indústria Coveright Surface Spain, S.A 
- Assecat. 

La diferència entre ambdós processos és l’addició de laca a la seva finalització, cosa que 
distingeix entre swedofoil (amb laca) i swedorit. 

Espais d’interès 
ecològic 

Riu Besòs 

Altres dades Servei de bombers propi a menys de 10 min. 

 
2.2.7.2.2 Gasolineres 
 
Tot i que al municipi de Martorelles no hi ha cap gasolinera, cal remarcar que al límit al municipi de 
Sant Fost, gairebé al límit amb Martorelles s'ubica la gasolinera del supermercat lidl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.7.3 ACTIVITATS INDUSTRIALS ALS MUNICIPIS VEÏNS 
 

2.2.7.3.1 Empreses Seveso 
 

Tal i com es menciona al punt 2.2.1, el municipi de Martorelles, es troba en zona d'alerta en cas 
d'accident de la empresa Seveso de nivell alt Kao Corporation a Mollet del Vallès. A continuació 
s'adjunten les seves dades descriptives. 
 
Nom indústria Kao Corporation, S.A 
Tipus 
d’indústria 

Fabricació d’amines greixoses i derivats plaguicides. 

Adreça 
Director PIE 

 

Situació. 
Coordenades  

Mollet del Vallès (Vallès Oriental) 
X 434.500 
Y 4.598.000 

Entorn  Entorn immediat:  
- Tenint en compte que no existeix en l’entorn immediat cap indústria o activitat que pugui causar un 

accident greu, l’empresa es troba rodejada per les següents infraestructures: 
 Limitant amb el sud-est de les instal·lacions es troba l’autopista C-33. 
 Al nord-est discorre la carretera de Martorelles a Mollet. 
 Limitant al nord-est es troben les vies fèrries de les línies Mollet- Papiol i Barcelona- Portbou 

- A la zona és destacable el nucli urbà de Mollet del Vallès, al nord de l’emplaçament i a 
aproximadament 1 km de distància, estant les primeres cases a uns 500 m. 

- El nucli de Martorelles es troba a l’est de KAO, a l’altra  vora del riu Besòs.. 
- Cal destacar que a les immediacions de la planta es troben vàries zones esportives, una a uns 

300 m. a l’oest, una altra a uns 400 m. al nord-est i una altra al sud. 

Entorn geogràfic: 
- Altres establiments industrials ubicats al Polígon Industrial de Can Prat són els següents: 
 Vidres Santos Jorge 
 Construccions Guinovart. 
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Nom indústria Kao Corporation, S.A 
 Naus industrials denominades Mas Bagà, ocupades per diferents empreses petites. 

- Els nuclis habitats de més rellevància són Martorelles, a escassos 300 m. a l’altra riba del 
Besòs,  Mollet del Vallès i el polígon industrial de Can Prat direcció nord a uns 400 m. , Santa 
Perpètua de Mogoda a 2,5 km a l’oest i finalment la Llagosta (la part més propera és el polígon 
industrial de la Florida) a 2 km direcció sud-oest 

Vies de 
comunicació 
més properes 

- La planta està ben comunicada, estant junt a l’autopista Barcelona- Franca per la Jonquera, l’AP-7. 
 

Accessos - Accés principal pel carrer Bilbao. 

Substàncies 
perilloses 

 PRODUCTES INFLAMABLES O COMBURENTS: Metanol, Gas Natural, Tetranyl AT-7590, Tetranyl 
AHT-LV, Tetranyl L1/90, Alcohol isopropil·lic, Aigua oxigenada 50%, DTBPO, Clorur de metil. 
PRODUCTES TÒXICS: Metanol, Amoníac anhídric, Acrilonitril, Formaldheid 40%, Ciclohexil salicat 

Processos i 
instal·lacions 

- Zona d’electròlisis i hidrogenació, l’electròlisi  s’utilitza per a la generació d’hidrogen a partir 
d’aigua i CO2. La hidrogenació es realitza per obtenir amines i poliamines, reaccionant 
hidrogen, nitrils i acronitrils.  

- Zona de nitrils, es fa reaccionar l’àcid greixós i l’amoníac per obtenir nitril i aigües amoniacals que 
posteriorment es recuperen. 

- Zona de quaternització, es fa reaccionar la amina terciària amb clorur de metil, isopropanol i 
hidròxid de sodi, per obtenir l’amoni quaternari i sals que se separen per filtració centrífuga. 

- Zona d’àcids greixosos, la zona comprèn la planta de Splitting i el refinament de la glicerina. 
- Zona de fabricació d’aromes, es compon de dues unitats de  producció. A la primera (R1) es 

fabrica un aldehid de cadena lineal mitjançant un procés de deshidrogenització catalítica.. La 
segona unitat (R2) produeix aldehid hexil-cinàmic a partir d’aldehid produït a R1 juntament amb 
benzaldehid, metanol i hidròxid potàssic. 

- Zona d’energies, Comprèn el sistema de cogeneració, els grups de fred de la planta i les torres de 
refrigeració. 

- Zona de fabricació d’aromes(II) , la planta es compon de quatre unitats. 
 R3 té un funcionament anàlog al de R1, la utilització de diferents alcohols generen els seus 

aldehids corresponents. 
 R2D rep l’aldehid de R2 i el destil·la separant-lo en diferents fraccions. 
 La planta R4 parteix d’alcohols greixosos com a matèria primera i es fan reaccionar amb àcid 

acrílic junt amb un catalitzador per formar lactona. 
 La planta R5 realitza la destil·lació del producte de reacció de la planta R4 fraccionant els 

subproductes de la reacció anterior. 

Espais 
d’interès 
ecològic 

- El riu Besòs discorre pel sud-est de les instal·lacions, a uns 200 m.  
 

 

2.2.7.4 ZONES DE PLANIFICACIÓ I ZONES DE REFERÈNCIA 

 
Recordeu que en el Plaseqcat, a partir dels estudis de seguretat que presenten les empreses 
afectades i després d’una avaluació per una entitat independent, es defineixen el que s’anomenen 
les zones de planificació: 
 

- Zona d’intervenció (ZI) és aquella dins la qual les conseqüències dels accidents 
produeixen un alt nivell de danys que justifica l’aplicació immediata de mesures de 
protecció a la població. És a dir, és aquella zona dins la qual tota la població que hi hagi 
pot patir danys com a conseqüència de I’accident. 

 
- Zona d’alerta (ZA) és aquella dins la qual les conseqüències dels accidents provoquen 

efectes que, encara que perceptibles per la població, no justifiquen la intervenció excepte 
per als grups crítics, definits pel responsable del Grup Sanitari par a cada cas concret. És 
a dir, és aquella zona dins la qual únicament la població sensible o grups crítics poden 
patir danys com a conseqüència de l’accident. 
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2.2.7.5 ESCENARIS ESTUDIATS 

 
Segons els escenaris estudiats al PLASEQCAT, els riscos principals de les empreses afectades 
per la normativa de prevenció d’accidents greus (Seveso) són els següents: 
 

Empresa Accident Z.I (m) Z.A(m) Categoria 

Kao Corporation 
(Mollet del 
Vallès) 

Fuita d'hidrogen  90 - 
3A 

Fuita de metanol - 210 

Fuita de sulfat de dimetil 210 610 3B 

 
Coveright Surface Spain, S.A és una empresa Seveso de nivell baix i per tant no té estudi de 
seguretat elaborat. No obstant, es considera una zona de planificació de 500m 
 

2.2.8 TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES 
 

2.2.8.1 ANÀLISI HISTÒRICA 

 
No es té constància de ningun accident de transport de mercaderies perilloses en els darrers anys 
al municipi de Martorelles. 
 

2.2.8.2 RUTES PRINCIPALS DE MERCADERIES PERILLOSES AL MUNICIPI 

 
Carretera de Martorelles a Montornès de Vallès 

(BV-5001) 
Ferrocarril 

 
Carretera que recorre el municipi de Martorelles 
paral·lela al polígon de Martorelles. 
No obstant, segons dades del Mapa de Protecció 
Civil de Catalunya, les mercaderies perilloses 
accedeixen al municipi per la BV-5001 de Montornès 
fins al carrer de la carrerada direcció Mollet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Línea de ferrocarril que transcorre pel límit nord-oest 
del municipi amb un nivell Molt Alt de perill. 
 

 
Remarcar al municipi es realitza transport de butà principalment per les cases ubicades al barri de 
Can Sunyer. 
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2.2.8.3 VIES D'ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT DE MERCADERIES PERILLOSES 

 
Al municipi de Martorelles existeix una ordenança municipal que regula el trànsit de vehicles y 
persones. En relació a les mercaderies perilloses es defineix. 
 

- Cap vehicle que transporti mercaderies perilloses no pot estacionar al nucli urbà, a 
excepció que estigui fent tasques de repartiment domèstic, les quals ha  de ser tan breus 
com sigui possible. 

- La càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses s'ha de regir per la legislació vigent en 
matèria i, per tant, pel que fa als productes que determina aquesta reglamentació, és 
imprescindible l'obtenció del permís municipal que fixa les condicions necessàries per 
realitzar aquestes operacions. 

 
Destacar,l’existència de diferents ordenances a nivell Europeu, estatal i autonòmic: 
 
- Xarxa d’Itineraris per a mercaderies perilloses (XIM) 
- Reglament General de Circulació del Servei Català de Trànsit 
- L’acord Europeu sobre el transport internacional de mercaderies perilloses per carretera 

(ADR) 
 

Remarcar que el servei català de trànsit també ha elaborat el document de restricció de circulació 
a les carreteres del servei català de trànsit.  
 

2.3 RISCOS ESPECÍFICS 
 
No es contemplen els riscos específics al municipi de Martorelles. 
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4. DOCUMENT 4. PROCEDIMENTS 
OPERATIUS PER RISC 
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4.1 PROCEDIMENT OPERATIU 
 

4.1.1 CRITERIS D’ACTIVACIÓ. NIVELLS 
 

» PRE-ALERTA: 
 
La pre-alerta es produeix, en general quan: 

 És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a mig 
termini.  

 També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions. 
 
La pre-alerta no implica l’activació del Pla. 
 

» ALERTA: 
 
El Pla s'activa en fase d’alerta, en general quan: 

 S’informa de l’activació d’un Pla Especial de la Generalitat en fase d’alerta per afectació 
a la zona on es troba el municipi. 

 Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d’emergència important 
a la població a curt termini. 

 Davant de emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a persones, 
béns i vies de comunicació. 

 En emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no puguin 
produir danys a l’exterior però que puguin produir alarma en la població. 
 

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

 S’informa de l’activació en fase d’emergència d’un Pla Especial de la Generalitat en 
fase d’emergència per afectació a la zona on es troba el municipi. 

 Davant d’emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per al 
municipi o danys a la població. 

 
A l'annex1, es detallen criteris concrets per riscos concrets. 
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4.1.2 TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES A CADASCUN DELS NIVELLS 
 

4.1.2.1 RISCOS TERRITORIALS 

 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / 
TERRITORIAL 

PREALERTA 

 Seguiment de la situació: 
 Comunicats del CECAT 
 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general 
 Estat de la xarxa viària: http://mct.gencat.cat/ 
 Responsable de l’activitat (en cas de risc per concentració de persones). 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

ALERTA  
 
EMERGÈNCIA 1 
 
EMERGÈNCIA 2 

 Activar el Pla bàsic municipal i comunicar-ho al CECAT. 
 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 

SEM). 
 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa 

del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació que 
s’escaigui. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 
 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb 

el CECAT. 
 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 
 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència. 
 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, si 

escau. 
 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 
 Habilitar punts d’informació a la població. 
 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 
 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla bàsic d’emergències municipal al 

CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 
 

4.1.2.2 INCENDIS FORESTALS 
 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 
RISC D’INCENDI FORESTAL 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 
 Comunicats del CECAT 
 Perill d’incendi forestal: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/ 
 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general 
 Estat de la xarxa viària: http://mct.gencat.cat/ 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 
 Vigilància de les següents zones d’especial risc: 

 Can Fenosa 
 La Bodosca 
 La Vinyassa 

ALERTA 
 
EMERGÈNCIA 1 
 
EMERGÈNCIA 2 

 Activar el Pla d’actuació municipal per incendis forestals i comunicar-ho al CECAT. 
 Trucar al 112 si es detecta un incendi. 
 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa 

del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 
 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb 

el CECAT. 
 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’incendi. 
 Avís als elements vulnerables, transmetre la mesura d’autoprotecció que estableixi 

bombers i demanar si tenen necessitats especials. 
 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, si 

escau. 
 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 
 Habilitar punts d’informació a la població. 

http://www.meteo.cat/prediccio/general
http://mct.gencat.cat/
http://www.meteo.cat/prediccio/general
http://mct.gencat.cat/
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 
RISC D’INCENDI FORESTAL 

 Preparar l’avituallament dels grups locals que treballin en l’incendi. 
 Registre i organització dels voluntaris ocasionals 
 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i als 

integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 
4.1.2.3 INUNDACIONS 

 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 
RISC D’INUNDACIONS 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 
 Comunicats del CECAT  
 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general 
 Estacions d’aforament:  

http://aca-web.gencat.cat/aetr/aetr2/UIL/aetr_app?TAB=dades 
 Estat de la xarxa viària: http://mct.gencat.cat/ 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 
 Vigilància de les següents zones d’especial risc o punts d’aforament: 
 Les següents actuacions concretes en els següents punts d’actuació prioritària: 
 Les següents actuacions concretes en els següents punts conflictius: 

 PC01: Parc de Can Sunyer 
 PC02: Riera de Can Sunyer 
 PC03: Torrent de les Licorelles 

 Avisar aquelles persones que facin activitats a la llera del riu.  

ALERTA 
 
EMERGÈNCIA 1 
 
EMERGÈNCIA 2 

 Activar el Pla d’actuació municipal per inundacions i comunicar-ho al CECAT. 
 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 

SEM). 
 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa 

del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 
 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), seguir la vigilància i 

mantenir comunicació amb el CECAT. 

 
 Realitzar les actuacions necessàries següents punts conflictius: 

 PC01: Parc de Can Sunyer 
 PC02: Riera de Can Sunyer 
 PC03: Torrent de les Licorelles 

 Senyalitzar, tallar o controlar les vies de la xarxa viària necessàries. 
 Suspendre els esdeveniments públics a l’aire lliure que puguin tenir risc per 

tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres. 
 Suspendre activitats esportives i recreatives als rius. 
 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 
 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local (treure fang i arbres trencats). 
 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, si 

escau. 
 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. 
 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 
 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i als 

integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 
4.1.2.4 NEVADES 

 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 
 Comunicats del CECAT  
 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general 
 Estat de la xarxa viària: http://mct.gencat.cat/ 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

http://mct.gencat.cat/
http://www.meteo.cat/prediccio/general
http://aca-web.gencat.cat/aetr/aetr2/UIL/aetr_app?TAB=dades
http://mct.gencat.cat/
http://www.meteo.cat/prediccio/general
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES 

 Fer seguiment de la situació nivometeorològica : 
 http://www.meteo.cat/prediccio/general 

 Comprovar la disponibilitat de fundents: 
 Magatzem de la brigada d'obres situat al carrer escorxador s/n. 

 Distribuir fundents. 
 Posar fundents a disposició de la població en els següents punts: 

 Magatzem de la brigada d'obres situat al carrer escorxador s/n. 
 Senyalitzar els següents punts conflictius definits a l'apartat 2.2.4.2. 

 Habilitar zones d’aparcaments de vehicles. 
 Revisar l’estat dels grups electrògens disponibles. 

ALERTA 
 
EMERGÈNCIA 1 
 
EMERGÈNCIA 2 

 Activar el Pla d’actuació municipal per nevades i comunicar-ho al CECAT. 
 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 

SEM). 
 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa 

del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 
 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels gruixos de 

neu i mantenir comunicació amb el CECAT. 
 Neteja, i distribució de fundents si escau. 
 Senyalitzar, tallar o controlar els carrers definits a l'apartat 2.2.4.2 
 Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l’aire lliure. 
 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 
 Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les voreres i 

terrats. 
 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, si 

escau. 
 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. 
 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 
 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i als 

integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

4.1.2.5 VENTADES 

 
TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC DE VENT 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 
 Comunicats del CECAT  
 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general 
 Estat de la xarxa viària: http://mct.gencat.cat/ 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat 
 Vigilància de les següents zones d’especial risc:  

 Pavelló Municipal de Martorelles. 

 Camp de futbol Municipal de Martorelles. 

 Circuit de motocross de Martorelles. 

 Masia Carrencà 

 Riera de Can Sunyer 

 Parc Joan Miró 

 Parc de Can Sunyer 

ALERTA 
 
EMERGÈNCIA 1 
 
EMERGÈNCIA 2 

 Activar el Pla d’actuació municipal per risc de vent i comunicar-ho al CECAT. 
 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 

SEM). 
 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa 

del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació que 
s’escaigui. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 
 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb 

el CECAT. 
 Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: 

http://www.meteo.cat/prediccio/general
http://www.meteo.cat/prediccio/general
http://mct.gencat.cat/
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 
RISC DE VENT 

 Carretera de Martorelles a Montornès de Vallès (BV-5001). 
 Martorelles a Santa Maria de Martorelles (BV-5006). 
 Carretera de Mollet de Vallès a Badalona (B-500). 

 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres 
trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). 

 Habilitar zones d’aparcaments de vehicles a: 
 Masia Carrencà 

 
 Tancar els següents espais públics: 

 

 Pavelló Municipal de Martorelles. 

 Camp de futbol Municipal de Martorelles. 

 Circuit de motocross de Martorelles. 

 Masia Carrencà 

 Riera de Can Sunyer 

 Parc Joan Miró 

 Parc  de Can Sunyer 
 

 Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l’aire lliure que 
puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres. 

 Avís als elements vulnerables, comunicant les mesures d’autoprotecció que 
s’estableixin des de la direcció del Pla, en cas de dubte, recomanar el 
confinament, i demanar si tenen necessitats especials.  

 Fer l’avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que 
no siguin autosuficients si el confinament és llarg. 

 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, si 
escau. 

 Col·laborar en les evacuacions, si escau. 
 Registre i organització dels voluntaris ocasionals. 
 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i als 

integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

4.1.2.6 EMERGÈNCIES SÍSMIQUES 

 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 
RISC SÍSMIC 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 
 Comunicats del CECAT  
 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: 

http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols 
 Estat de la xarxa viària: http://mct.gencat.cat/ 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 

ALERTA 
 

EMERGÈNCIA 1 
 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el Pla d’actuació municipal per sismes i comunicar-ho al CECAT. 
 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 

SEM). 
 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa 

del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 
 Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. 
 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. 
 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades. 
 Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles danys: 

 Equipaments públics: veure llistat d’elements vulnerables 
 Edificis de més de 5 plantes: veure llistat d’elements vulnerables 
 Edificis més antics: veure llistat d’elements vulnerables 
 Edificis singulars: veure llistat d’elements vulnerables 

 Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. 
 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, si 

escau. 

http://mct.gencat.cat/
http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 
RISC SÍSMIC 

 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. 
 Registre i organització dels voluntaris ocasionals 
 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i als 

integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 

4.1.2.7 RISC QUÍMIC 
 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 
RISC QUÍMIC 

ALERTA 
 
EMERGÈNCIA 

 Activar el Pla d’actuació municipal per a accidents greus en establiments amb 
substàncies perilloses i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa 
del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 
 Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. 
 Avís als elements vulnerables comunicant les mesures d’autoprotecció que 

s’estableixin des de la direcció del Plaseqcat, en cas de dubte, recomanar el 
confinament, i demanar si tenen necessitats especials. 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència. 
 Suspendre esdeveniments públics i altres activitats dins la zona afectada. 
 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, si 

escau. 
 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. 
 Fer l’avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones que 

no siguin autosuficients si el confinament és llarg. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i als 
integrants del Comitè d’emergències municipal. 

 
4.1.2.8 RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES 

 

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 
RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES 

ALERTA 
 
EMERGÈNCIA 

 Activar el Pla d’actuació municipal per a accidents en el transport de 
mercaderies perilloses i comunicar-ho al CECAT. 

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra o 
SEM). 

 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a la 
fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d’actuació. 

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat. 
 Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. 
 Avís als elements vulnerables comunicant les mesures d’autoprotecció que 

s’estableixin des de la direcció del Transcat, en cas de dubte, recomanar el 
confinament, i demanar si tenen necessitats especials. 

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència. 
 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població afectada, 

si escau. 
 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. 
 Fer l’avituallament dels elements vulnerables amb concentració de persones 

que no siguin autosuficients si el confinament és llarg. 

 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al CECAT i 
als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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4.1.3 AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D’AVÍS 
 

Avisos: organització, sistemes 

Risc Responsable Mitjans Destinataris 

Territorial 

CRA 

» Els mitjans de comunicació 
locals. 

» Web municipal. 

» Megafonia fixa o mòbil. 

» Telefonia fixa i mòbil. 

» Sirenes 

Elements 
vulnerables 
definits en el punt 
3.2. 

Incendis forestals 

Inundacions 

Nevades  

Ventades 

Sismes 

Químic 

Transport de 
mercaderies 
perilloses 

 
Per Direcció i coordinació de les tasques d'avís: L’Alcalde, a més del dispositiu municipal 
corresponent, tindrà el suport per executar aquestes tasques del Grup Local d'Ordre i Avisos i el 
del Pla de la Generalitat. 
 
Es defineixen recorreguts d'avís per cadascun dels riscos i que es confirmaran en situació 
d'emergència: 
 

Risc Recorreguts d'avís 
Emergències per pandèmies En cas d'emergència per aquests riscos es realitzaran avisos pels 

carrers principals del nucli urbà (can puig, avinguda piera, etc.) i 
desprès per les zones més aïllades situades al nord del municipi i on 
s'ubiquen les masies de Can Tellado, Can Fenosa i Montalegre. 

Emergències per onades de 
calor/fred 

Contaminació atmosfèrica 

Emergències per concentració 
de persones 

En cas d'emergència per concentració de persones es realitzaran els 
avisos a la zona de l'acte i el seu entorn. S'ha de tenir en compte que 
en aquests casos  el personal de l'organització de l'acte, realitzarà els 
avisos necessaris. 

Emergències en el transport de 
viatgers per ferrocarril 

En cas d'emergència, es realitzaran avisos pels carrers del voltant de 
la línea de ferrocarril, que són bàsicament els del polígon industrial. 

Incendis forestals 

En cas d'emergència per incendis forestals, els avisos inicials es 
realitzaran en l'entorn de la zona boscosa.  A priori, aquest són els 
carrers del polígon industrial i nord del municipi. En funció de 
l'emergència, es valorarà la necessitat d'avisar a la resta del municipi.  

Inundacions 

En cas d'emergència d'inundacions, es realitzaran els avisos pels 
carrers de l'entorn de les zones inundables. A priori, les zones més 
conflictives són: 

 Parc de Can Sunyer 

 Riera de Can Sunyer 

 Torrent de les Licorelles 

 Entorn Riu Besòs 

 Can Fenosa 

 Masia Carrencà i el seu entorn 

 Sud-Est del municipi 

Nevades 

En cas d'emergència per gel, es realitzaran els avisos pels carrers: 

 C/ del Montsec 

 C/ de Joaquin Blume 

 C/ de Can Puig fins a l’alçada del C/ 11 de setembre 

 C/ de les Licorelles 

 C/ Nou (aparcament) 

 C/ de Lleida 

 Barri de Can Sunyer 
 

En cas d'emergència per neu, es realitzaran els avisos pels carrers: 
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Risc Recorreguts d'avís 

 C/ Alzinar i C/ Girona 

 C/ Comerç 

 C/ Lleida 

 C/ Nou (aparcament) 

 Voltants Escola Simeó Rabassa: 

- C/ Joan Puig amb C/ Dionís Girona 

- C/ Can Camp 

 C/ Montnegre 

 Avinguda Església 

 C/ Montseny 

Sismes 

En cas d'emergència per sisme, es realitzaran els primera avisos a la 
zones on s'ubiquen: 

 L'envelat. 

 Torre ubicada a la masia Carrencà. 

 Mercat setmanal. 

 L'empresa Coveright Surface Spain, S.A. 

 Nucli urbà. 

 Edificis de més de 5 plantes, principalment ubicats a 
l'Avinguda Piera entre carrer de l'església i carrer de la costa. 

 Zones on hi ha edificis que no compleixen la normativa 
sismoresistens de 1950. 

Químic 

L’avís a la població per risc químic es realitza mitjançant les sirenes de 
la Generalitat. En cas que es trobi fora de les zones d’abast de les 
sirenes d’avís a la població, es farà utilitzant, en la mesura que sigui 
possible, la megafonia del vehicle de la policia local i sempre garantint 
que els agents actuen en condicions de seguretat.  
Si no és possible reproduir aquest so, es farà servir el missatge d'avís 
per evacuació o confinament que es troba a l'Annex I, punt 3 del 
document 8.  

Transport de mercaderies 
perilloses 

En cas d'emergència es realitzaran avisos al polígon industrial de 
Martorelles. 

Vent 

En cas d'emergència per forts vents es realitzaran inicials a: 
 Pavelló Municipal de Martorelles. 

 Camp de futbol Municipal de Martorelles. 

 Circuit de motocross de Martorelles. 

 Masia Carrencà 

 Riera de Can Sunyer 

 Parc de Can Sunyer 

 
Un cop realitzats aquests avisos i en funció de l'abast de l'emergència es valorarà si s'han de 
realitzar altres rutes d'avís. 
 

4.1.4 PROCEDIMENTS DE RELACIÓ I D’INTEGRACIÓ AMB ELS PLANS D’ÀMBITS SUPERIOR 
 

El pla de protecció civil preveu la integració i coordinació amb altres plans d’àmbit 
superior que es poguessin activar de forma simultània amb el pla. Aquesta coordinació es 
reflecteix, bàsicament, en els següents aspectes: 
 

Fase 
emergència 

Responsable Acció Mitjà 

Inici 
Alcalde o persona que 
delegui 

Comunicar activació del Pla 
al CECAT 

Telèfon, 
Correu electrònic o 
Xarxa Rescat 

Durant 
CRA o coordinador 
municipal 

Sol·licitud d’ajuda externa, 
si escau al 112 

Telèfon 

Durant Alcalde o persona que Intercanvi informació amb el Telèfon, 
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Fase 
emergència 

Responsable Acció Mitjà 

delegui CECAT Correu electrònic o 
Xarxa Rescat 

Durant Grups locals d’actuació 
Col·laboració amb cossos 
d’emergència 

Presencialment 

Fi 
Alcalde o persona que 
delegui 

Comunicar desactivació Pla 
al CECAT 

Telèfon, 
Correu electrònic o 
Xarxa Rescat 

 

4.2 MESURES DE PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ 
 

4.2.1 EXECUCIÓ DE L'EVACUACIÓ 
 
L’evacuació o l’allunyament consisteixen a desplaçar els usuaris o la població afectada a altres 
llocs o dependències en zona segura. 
Cal tenir previst els elements a desallotjar i l’habilitació de llocs d’allotjament temporal per a 
aquelles persones de pas o residents que no puguin arribar al seu destí o aquelles que han hagut 
d’abandonar els seus habitatges. També és fonamental que la població sàpiga com actuar en cas 
d’evacuació. 
 
Responsabilitat de la decisió d'efectuar l'evacuació de la població: L’Alcalde. Quan el Pla de 
la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en el Director del Pla 
de la Generalitat. 
 
Direcció i coordinació de les tasques d'evacuació: El Coordinador Municipal de l'Emergència 
comptant amb el suport del cap del Grup Local d'Intervenció (a més del dispositiu municipal 
corresponent) si es produeix un incendi forestal, del Grup Local d’Ordre i Avisos i el del Pla de la 
Generalitat per executar-les. Les tasques d'evacuació van íntimament lligades a les d'avís a la 
població descrites anteriorment. 
 
Direcció i coordinació de les tasques d'acollida: El Coordinador Municipal de l'Emergència 
comptant amb el Grup Local Logístic i d’Acollida. 
 
Llocs de possible evacuació 
Les zones a evacuar es definiran d’acord amb la localització i les característiques de l’emergència. 
 
Relació de mitjans de transport: vegeu en l'apartat 6.2 del present document el Catàleg de 
Mitjans i Recursos.  
 
Famílies que necessiten assistència en l'evacuació: Hi pot haver famílies d'urbanitzacions, de 
nuclis de població o cases aïllades o de barris perifèrics enfrontats directament amb la forest que 
necessitin assistència per a l'evacuació, ja sigui per la situació com per les condicions o 
circumstàncies de salut, etc. 
 
Als serveis Socials disposen d'un llistat de persones més vulnerables que comparteixen amb la 
policia per si hi ha qualsevol emergència. 
 

4.2.2 ZONES D'ALLUNYAMENT 
 
L’allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma temporal. 
 
Es defineixen les possibles zones d'allunyament: 
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Risc Possible zones d'allunyament 

Contaminació 
atmosfèrica/incendis 
forestals/químic/inundacions/ 
vents/sismes 

Confinament als edificis o centres d'acollida: 

 Pavelló municipal 

 Escola Les Pruneres 

 Escola Simeó Rabassa 

 Centre de suport a la llar 

 Església de Sant Joaquim 
Destacar que no tots els edificis són segurs per tots els riscos. 

Emergències per concentració 
de persones 

Carrers entorn activitats, que es realitzen principalment a la masia 
Carrencà 

Emergències en el transport de 
viatgers per ferrocarril 

Polígon industrial 

Nevades - 

Transport de mercaderies 
perilloses 

Zona Carrencà 

 

4.2.3 PAUTES DE CONFINAMENT 
 
En determinades circumstàncies en què no es pugui dur a terme l’evacuació en condicions de 
seguretat de la població ubicada en zona de risc, el confinament als habitatges i edificis pot 
esdevenir la mesura de protecció més adient. Es tractaria de refugiar-se dins dels edificis, tancar 
totes les obertures i entrades de les edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-se el més 
lluny possible de la part de l’edifici on impactaria l’efecte de l’emergència (allau), en les parts 
superiors (inundacions), en les parts més interiors i allunyades de l’atmosfera exterior i tancar la 
ventilació (accidents amb substàncies perilloses), etc., en cas que l’emergència es desencadenés i 
afectés l’edifici.  
 
A l’hora de valorar la conveniència o no de confinar la població i de restringir el moviment de les 
persones, cal tenir en compte si les edificacions a la zona d’arribada dels efectes de l’emergència 
poden funcionar com un refugi suficientment segur i si la previsió del perill pot empitjorar fins al 
punt de ser necessària l’evacuació. En aquest supòsit caldria valorar l’evacuació enfront del 
confinament, tenint en compte els casos que l’evacuació s’acabaria realitzant en condicions molt 
desfavorables i d’altíssima perillositat. 
 
Les zones de confinament es definiran d’acord amb la localització i les característiques de 
l’emergència. 
 
Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin altres 

indicacions. 

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

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

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

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

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

 

En general per qualsevol emergència s'establiran els següents punts d'accés: 

 

 Rotonda d'entrada al municipi per la B-500 al nord-oest del municipi. 

 Accessos al municipi per la carretera BV-5001 tant per l'est com per l'oest del municipi. 

Accés al municipi per la carretera BV-5006 pel sud del municipi. 
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4.3 CENTRES D'ACOLLIDA. TIPOLOGIA 
 
A continuació s'adjunten les característiques principals dels centres d'acollida del municipi: 
 

Codi Nom Responsable Adreça Telèfon Capacitat Llits Calefacció 

Dutxes 

amb 

aigua 

calenta 

Cuina Afectació per risc 

IES01 
Pavelló 
municipal 

Ajuntament de 

Martorelles 
  

Aprox. 
880 

Si Si Si 

Només 

caps de 

setmana 

 Ventades 

 Nevades  

 Químic 

 Transport de mercaderies 
perilloses 

 Sísmic 

ESC03 
Escola Les 
Pruneres 

Ajuntament de 

Martorelles 
  

Aprox. 
200 

Si Si Si No 

 Ventades 

 Nevades 

 Químic 

 Sísmic 

ESC04 
Escola Simeó 
Rabassa 

Ajuntament de 

Martorelles 
  - Si Si No No 

 Ventades 

 Nevades 

 Químic 

 Sísmic 

CCSS03 
Centre de 
suport a la llar 

Ajuntament de 

Martorelles 
  - Si Si SI SI 

 Ventades 

 Nevades 

 Químic 

 Sísmic 

ESG01 
Església de 
Sant Joaquim 

Ajuntament de 

Martorelles 
  - No No No No 

 Ventades 

 Nevades 

 Químic 

 Sísmic 

 Transport de mercaderies 
perilloses 

 
Remarcar que aquests centres es podran utilitzar sempre que no es trobin afectats per l'emergència. 
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5. DOCUMENT 5. FITXES 
D'ACTUACIÓ 
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5.1 FITXES D'ACTUACIÓ 
 
A continuació s'adjunta la llista de les fitxes d'actuació: 
 
 
FITXA 1 CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA) 
 
FITXA 2 RESPONSABLE MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA (ALCALDE) 
 
FITXA 3 COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 
 
FITXA 4 CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ  
 
FITXA 5 CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA  
 
FITXA 6 CAP DEL GABINET D’INFORMACIÓ  
 
FITXA 7 CAP DEL GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ 
 
FITXA 8  REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC 
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FITXA 
D'ACTUACIÓ 

1 

CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA) 

Tipus 
d'emergència 

Alerta Emergència 
Instruccions 
específiques 

General 
 

Rebre l’avís d’emergència i compilar tota la 
informació possible. 

 

Realitzar els avisos necessaris per tal d’activar 
l’ajuda externa, si escau: bombers, serveis sanitaris 
d’urgència, etc. 

Trucada al 112 i als 
serveis necessaris. 

En cas que el Pla s’activi de manera formal, ha 
d’avisar als membres del Consell Assessor i el 
Gabinet d’Informació. 

 

Verificar avís. Mantenir comunicació 
amb l’ajuda externa. 

 

Activar el pla de comunicació amb aquest ordre de 
trucades: 

 

1r CECAT 
2n Coordinador municipal d’emergències 
3r Cap del Grup local d’ordre i avisos a la població 

4t Cap del Grup local d’intervenció 

5è Cap del Grup local logístic i d’acollida 

7è Consell Assessor 

8è Gabinet d’Informació 

9è Representant municipal al Pla de la Generalitat 

que correspongui 

Es notifica l’alerta i si 
cal, es confirma 
després d’avaluar la 
situació. 

Notificació mitjançant 
trucada 
d’emergències. 

Notificació mitjançant 
trucada telefònica. 

Mantenir informat puntualment al coordinador 
municipal de l'emergència 

 

Comunicar el fi de l’emergència a totes les entitats 
notificades. 

Seguir el mateix ordre 
d’avisos al pla de 
comunicació. 
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FITXA 
D'ACTUACIÓ 

2 
RESPONSABLE MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA (ALCALDE) 

Tipus 
d'emergència 

Funcions 

General 
 

Mantenir-se informat sobre la situació a través del coordinador Municipal de 
l’Emergència. 

Activar el Pla municipal d'emergències i declarar el canvi de nivell d’activació del 
Pla, quan s’escaigui, i comunicar-ho sempre al CECAT, directament o a través 
del coordinador municipal. També ha de desactivar el Pla municipal quan 
correspongui. 

Decidir el canvi de nivell d’activació del Pla, si escau. 

Constituir el CECOPAL i convocar el Comitè Municipal d’Emergències a través 
del CRA. 

Prendre mesures preventives, si escau. 
Ordenar: 
 - Avisos a la població, especialment als elements vulnerables. 
 - Tasques d’evacuació i acollida. 

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

Desactivar el Pla Municipal- 
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FITXA 
D'ACTUACIÓ 

3 
COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

Tipus 
d'emergència 

Alerta Emergència 
Instruccions 
específiques 

General 
 

Rebre l’avís d’emergència del CRA.  

Avisar a l’alcalde i mantenir el contacte. Trucar a l’alcalde, fer 
una valoració inicial i 
en cas d’activar-se el 
Pla, comunicar-ho al 
CECAT i al CRA. 

Fer el seguiment de l’emergència i coordinar els 
diferents serveis municipals. 

Confirmar que s’ha avisat al 112. Verificar amb el CRA. 

Donar les ordres d’activació 
del grup local d’ordre i avisos 
a la població, Consell 
Assessor i Gabinet 
d’Informació. 

Donar les ordres 
d’activació de tots els 
grups d’emergència. 

Directament o a través 
del CRA. 

Coordinar l’execució de les accions per controlar 
l’emergència. 

Directament o a través 
del CRA. 

Confirmar que s’ha fet la notificació de l’emergència al 
CECAT. 

Directament o a través 
del CRA. 

Proposar a l'alcalde un canvi del nivell d’activació. Amb el CECOPAL. 

Controlar les operacions de mitigació de l’emergència i 
d’informació. 

Confirmar la fi de l’emergència i la seva comunicació 
interna i externa. 

Directament o a través 
del CRA. 
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FITXA 
D'ACTUACIÓ 

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

Tipus 
d'emergència 

Funcions 

General 

Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 

Fer el seguiment de l’evolució de l’emergència 

Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin. 

Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL. 

Funcions d'avisos a la població: 

Vetllar per que es realitzin les comunicacions a població (telefònicament, rutes 
d’avís,...) segons indicacions de l' ALCALDE. 

Funcions d'ordre: 

Establir controls d’accessos per impedir accés a persones no autoritzades o per 
la seva seguretat, en coordinació amb Mossos d’Esquadra. 

Executar evacuacions, segons ordeni Bombers i en coordinació amb Mossos 
d’Esquadra. 
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FITXA 
D'ACTUACIÓ 

5 
CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA 

Tipus 
d'emergència 

Funcions 

General 

Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 

Vetllar per la provisió d’avituallaments o altres recursos a petició de l' 
ALCALDE. 

En cas d’evacuacions: 
o Establir lloc d’acollida d’acord amb el nombre de persones a acollir i 

d’acord amb el CAP DE GRUP D’ORDRE I AVISOS i ALCALDE. 
o Donar instruccions al grup d’acollida perquè prepari l’espai. 
o Donar instruccions al grup logístic perquè prepari avituallaments. 
o Assegurar que es designa una persona per portar el registre de persones 

acollides. 
o Vetllar per si existeixen necessitats mediques o farmacèutiques en el lloc 

d’acollida i traslladar-ho al CAP DE GRUP SANITARI perquè ho gestioni o 
sol·liciti suport a través del 112. 

En cas de detectar altres necessitats no disponibles en el municipi, comunicar-
ho al COORDINADOR MUNICIPAL. 

Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals ( registre, assignar 
responsable,...). 

Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin. 

Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL. 
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FITXA 
D'ACTUACIÓ 

6 
CAP DEL GABINET D’INFORMACIÓ 

Tipus 
d'emergència 

Funcions 

General 

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 centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep del Comitè 
d’Emergència, sobre l’emergència i facilitar-la a la població, als grups actuants o 
a d’altres administracions a través dels mitjans de comunicació. 

Ha de difondre les ordres, informació  i consells d’autoprotecció adequats a la 
població durant la situació de risc. 
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FITXA 
D'ACTUACIÓ 

7 

CAP DEL GRUP LOCAL D'INTERVENCIÓ 

Tipus 
d'emergència 

Funcions 

Incendi 

forestal 

Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 

Informar als voluntaris de l’ADF de la situació d’alerta. 

Fer d’enllaç entre CECOPAL i ADF. 

Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin. 

Organitzar relleus quan sigui necessari. 

En cas que requereixin avituallaments, comunicar-ho al CAP DE GRUP 
LOGÍSTIC. 

Mantenir informat al COORDINADOR MUNICIPAL. 
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FITXA 
D'ACTUACIÓ 

8 
REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC 

Tipus 
d'emergència 

Funcions 

General 
 

Mantenir-se localitzable al telèfon per si se’l requereix. 

Si ho requereix el DIRECTOR DEL PLA AUTONÒMIC, desplaçar-se al 
CECAT o mantenir-s'hi en comunicació. 

Incorporar-se al CECAT com part del CONSELL ASSESSOR del PLA 
AUTONÒMIC. 

Mantenir comunicacions entre CECOPAL i Consell Assessor del PLA 
AUTONÒMIC. 
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A continuació s'adjunta l'índex de plànols: 
 
Risc territorial: 
 
1. Plànol comarcal 
 
2. Plànol de cartografia bàsica (terme general). 
 
3. Plànol de la xarxa viària. 
 
 
Risc d'incendis forestals 
 
4. Plànol d'incendis forestals de la Diputació de Barcelona. 
 
Risc d'inundacions 
 
5.Plànol de zones potencialment inundables, períodes de retorn, punts conflictius i cons de 
dejecció. 
 
Risc de nevades 
 
6. Plànol de cotes, zona conflictiva, punts d'emmagatzematge de fundents i rutes de neteja de vials 
en cas de gel. 
 
7.Plànol de cotes, zona conflictiva, punts d'emmagatzematge de fundents i rutes de neteja de vials 
en cas de nevades. 
 
Risc sísmic 
 
8. Plànol geològic del terme municipal 
 
Risc de transport de mercaderies perilloses 
 
9. Plànol de nivell de perill i zones d'afectació per carretera 
 
10.Plànol de zones d'afectació per ferrocarril. 
 
Risc químic: 
 
11. Plànol de zones d'afectació per risc químic 
 
Risc Territorial: 
 
12. Plànol de zones d'afectació per pandèmies, onades de calor, onades de fred, concentració de 
persones, ventades i contaminació atmosfèrica 
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ANNEX I. MODELS DE DECLARACIÓ D’ACTIVACIÓ I ALTRES 

COMUNICATS I DISPOSICIONS 
 
1. MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA 

D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER ................................ 
 

NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA DE 

PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER .......................... 

(enviar-ho al CECAT) 
 
Marc Candela i Callado, Alcalde de Martorelles, pels poders que tinc, 
 
DECLARO: 
LA SITUACIÓ DE PRE-ALERTA del Pla de protecció civil  municipal, a causa de/d’ 
........................................ 
 
 
Les mesures previstes són: 

  

  
 
 
Marc Candela i Callado  
Alcalde 
 
Martorelles,       de/d’ de 201 
 

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

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN ALERTA 

(enviar-ho al CECAT) 
 
Marc Candela i Callado, Alcalde de Martorelles, pels poders que tinc, 
 
DECLARO: 
ACTIVAT el Pla de protecció civil  municipal, a causa de/d’ ........................................ 
CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències. 
 
Les mesures previstes són: 

  

  
 
Marc Candela i Callado  
Alcalde 
 
Martorelles,       de/d’ de 201 
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NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER ............................... 

EN EMERGÈNCIA/ EMERGÈNCIA 1/EMERGÈNCIA 2 

(enviar-ho al CECAT) 
 
Marc Candela i Callado, Alcalde de Martorelles,  pels poders que tinc, 
 
DECLARO: 
ACTIVAT el Pla de protecció civil  municipal, a causa de/d’ ........................................ 
CONSTITUÏT el Comitè d'Emergències. 
 
Les mesures previstes són: 

  

  
 
 
Marc Candela i Callado 
Alcalde 
 
de Martorelles,       de/d’ de 201 
 

 
 

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

(enviar-ho al CECAT) 
 
Marc Candela i Callado, Alcalde de Martorelles, pels poders que tinc, ja que ha desaparegut tot el 
risc, 
 
DECLARO: 
DISSOLT el Comitè d'Emergències. 
DESACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d’ ........................................, i la 
tornada a la normalitat. 
 
 
 
 
Marc Candela i Callado  
Alcalde 
 
de Martorelles,       de/d’ de 201 
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3.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. 

 
4.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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ANNEX II. CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ PEL RISC 
 
En cas d'emergència, es recomana seguir els consells d'autoprotecció pel risc definits a la pàgina 
web de Protecció Civil de la Generalitat:  
 
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/ 

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/
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ANNEX III. PLANS D’AUTOPROTECCIÓ ASSOCIATS (SI ESCAU) 
 
El municipi de Martorelles s'han elaborat els següents Plans d’autoprotecció: 
 

 Escola Bressol Els Cirerers 

 Envelat de Carrencà 
 Gran Rua Carnaval 

 Revetlla de Sant Joan 

 Cavalcada de Reis 

 Residència les Moreres 
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ANNEX IV. ACTUACIÓ EN CAS DE PANDÈMIA 
 

» ACTUACIONS PER  A MANTENIR LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS BÀSICS 
 
El municipi, com a ens responsable de la prestació de tota una sèrie de serveis al ciutadà, entre 
els quals hi ha el servei de protecció civil, ha de preparar-se per poder garantir la continuïtat en la 
prestació d’aquests serveis. Com a serveis imprescindibles per al funcionament del municipi, es 
consideren els següents: 
 

 Serveis de salut, seguretat i emergències: agrupa els serveis necessaris per a atendre la 
població afectada per una emergència associada a la pandèmia i en general els elements 
necessaris per gestionar les emergències (centres de coordinació, comunicacions...). Des del 
punt de vista municipal, es concreten els tipus i subtipus següents: 

- Serveis sociosanitaris: 
 Centres sociosanitaris de la xarxa pública i privada 
 Serveis sociosanitaris de l’administració local (teleassistència, ...) 

- Serveis de seguretat ciutadana: 
 Policies Locals 
 Seguretat privada d’edificis públics 

- Serveis de salvament, prevenció i extinció d’incendis 
- Serveis de Protecció Civil i logístics: 

 Personal de serveis de Protecció Civil 
 

 Subministraments bàsics i sanejament: agrupa la producció, transport i distribució d’aigua, 
gas, electricitat, recursos energètics (combustibles), d’aliments de primera necessitat i 
medicaments. Inclou també la recollida i tractament de residus urbans i d’aigües residuals. Es 
concreten els tipus i subtipus següents: 

- Subministrament de recursos vitals: 
 Aigua potable 
 Aliments primera necessitat 
 Medicaments (especialment els considerats vitals en els tractaments) 

- Subministrament de recursos energètics: 
 Combustibles per a transport col·lectiu i vehicles motor (producció, distribució i 

subministrament, benzineres), prioritzant els operatius d’emergència. 
- Recollida i tractament de residus sòlids urbans 
- Tractament d’aigües residuals 

 

 Altres serveis imprescindibles pel funcionament del municipi: engloba la resta de serveis 
necessaris per al desenvolupament de les activitats. Es concreten els tipus i subtipus següents: 

- Transport: 
 Xarxa d’autobusos municipals 

- Comerç 
- Administració pública i serveis d’atenció al ciutadà: 

 010 
 Oficines d’atenció al ciutadà. 
 Altres serveis de l’administració pública. 

- Ensenyament: 
 Llars d’Infants del sistema públic i privat. 

- Serveis funeraris 
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Preventivament, es preveuen tota una sèrie d’actuacions que garanteixin el mínim de personal 
necessari per la prestació dels serveis anteriors, ja sigui de forma directa o indirecta.  
 
El sistema previst per al reforç de personal es definirà en funció de l’emergència i la disponibilitat 
del personal en el moment d’aquesta. 
 

 Es garanteix la vacunació d’aquell personal que faci funcions en l’àmbit de:  
- Serveis sociosanitaris: 

 Centres sociosanitaris de la xarxa pública 
 Serveis sociosanitaris de l’administració local (teleassistència, ...) 

- Serveis de seguretat ciutadana: 
 Policies Locals 
 Seguretat privada d’edificis públics 

- Serveis de salvament, prevenció i extinció d’incendis: 
 Bombers municipals 
 Altres serveis i cossos de prevenció i extinció d’incendis 

- Serveis de Protecció Civil i logístics: 
 Personal de serveis de Protecció Civil municipals 

 
A més, en una situació de pandèmia, l'Ajuntament s'encarrega del seguiment de la capacitat de 
prestació dels diferents serveis. Per fer aquest seguiment de manera homogènia, s’estableixen els 
llindars següents:  

 Nivell 1: en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles permet 
prestar el servei en condicions de normalitat. De forma simplificada, s’assumeix que el 
nivell 1 es correspon amb el valors superiors al 75% de la plantilla disponible. 

 Nivell 2 o de serveis mínims: en aquells casos en què el percentatge de treballadors 
disponibles no permet un servei o activitat en condicions de normalitat però sí que permet 
mantenir una activitat de serveis mínims que cobreix especialment les franges de major 
demanda de servei. De forma simplificada, s’assumeix que el nivell 2 es correspon amb 
valors entre el 50 i el 75% de la plantilla disponible.  

 Nivell 3 o d’incapacitat en el servei: en aquells casos en què el percentatge de 
treballadors disponibles no permet ni tal sols condicions de serveis mínims i per tant es 
considera no operatiu. De forma simplificada, s’assumeix que el nivell 3 es correspon amb 
valors inferiors al 50% de la plantilla disponible. 

 
La definició dels nivells tindrà en compte bàsicament el percentatge de la plantilla habitual 
disponible. Caldrà tenir en compte també: 

 El nombre mínim de personal laboral estrictament necessari per al desenvolupament en 
condicions de normalitat de l’activitat, per tant, la capacitat d’acumulació de tasques. 

 El personal disponible de reforç (borses de treball, suplències, ...) i la possibilitat de 
concentrar els períodes de descans habituals quan aquests siguin superiors als de cap de 
setmana (per exemple, activitats on es treballa alternativament 4 dies i es descansen 3 o 
similars) 

 Les activitats que es poden realitzar mitjançant teletreball o que poden minimitzar la 
presència dels treballadors a les oficines a unes hores o dies concrets. 

 Les operacions i manteniments menors que es poden suprimir per a reforçar els 
manteniments principals i les operacions bàsiques de l’activitat. 

 La cadència, inferior a l’habitual que permeti igualment mantenir un bon servei en 
condicions de “quasi normalitat“ (per exemple, recollida d’escombraries cada dos dies en 
comptes de diàriament). 

Caldrà que per a aquesta valoració es tingui també en compte el potencial increment en la 
demanda dels serveis o activitats com a resultat de la pandèmia, especialment en tot allò 
relacionat amb l’àrea assistencial i d’atenció al ciutadà. 
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» CHECKLIST  
 
A continuació s’adjunta un checklist per tal de facilitar el seguiment del grau de prestació dels 
serveis bàsics municipals. 
 
El coordinador municipal de l’emergència avisarà al CECAT, quan com a conseqüència de 
la pandèmia, es produeixi algun canvi en el nivell d’operativitat tant en nivell ascendent com 
descendent. 

 

SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT 
DEL MUNICIPI 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

Salut, Seguretat i Emergències    

Centres i Serveis sociosanitaris    

Policia Local    

Bombers    

Protecció Civil Municipal    

    

Subministraments Bàsics i Sanejament    

Aigua potable    

Neteja i manteniment    

Enllumenat públic    

    

Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del 
Municipi 

   

Transport col·lectiu    

Administració Pública (diferents dels cossos de seguretat i 
protecció civil) 

   

Llars d'Infants (xarxa pública, si escau)    

Serveis Funeraris    

    

  
Per als serveis que no són responsabilitat del municipi (per exemple, el subministrament elèctric, 
d'aliments, etc), aquest haurà d'avisar el CECAT indicant la qualitat o el nivell de servei prestat i no 
tant la plantilla disponible atès que no depenen directament del municipi. 

 

SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT 
DEL MUNICIPI 

Nivell 
Òptim 

Nivell 
Serveis 
Mínim 

Nivell 
Crític 

Subministraments Bàsics i Sanejament    

Aliments    

Combustible (també per al transport col·lectiu, gas natural, 
butà, propà, gasoil calefacció,...) 

   

Electricitat    

Medicaments    

    

Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del 
Municipi 

   

Comerç    

Finances (xarxa de caixes i bancs)    

Llars d'Infants (xarxa privada)    

Comunicacions (telefonia, ràdio i televisió, correu,...)    
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» ACTUACIONS A FER ALS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS 
 
De forma resumida, es destaquen les actuacions següents: 
 

 Aplicar els procediments d’actuació en cas que es determini que existeix un cas entre el 
personal propi i/o entre la població del municipi. El procediment d’actuació consistirà a adoptar 
les mesures que es considerin en cada cas. 

 Utilitzar mitjans telemàtics per continuar treballant des de casa (per al personal per al qual no 
és imprescindible la presència física al seu lloc de treball).  

 Comprovar que les dependències de l’Ajuntament tenen un bon sistema de ventilació que 
contribueixi a una de les mesures d’autoprotecció habituals (ventilació dels edificis).  

 Formar als treballadors sobre les mesures d’higiene personal i en l'ús d'equipaments compartits 
(vehicles, ordinadors, telèfons, ...) 

 Repartir, si s’escau en funció de les característiques de la situació, guants d'un sol ús entre el 
personal 

 Preveure una neteja d'aquell maquinari de treball compartit (impressores, fotocopiadores,...) 
abans de la seva utilització per nou personal. Es llençaran els papers i guants en contenidors 
amb tapa que han de ser buidats i desinfectats diàriament. 

 Respectar la distància mínima d’un metre durant l’atenció al públic, per evitar el contagi del 
virus.  

 Addicionalment, per a feines fora del centre de treball on no és possible la neteja de mans amb 
aigua i sabó, poden utilitzar-se productes amb solució alcohòlica. 

 Consultar les recomanacions adients per a contrarestar l’efecte de la pandèmia, a les pàgines 
web habilitades per les autoritats sanitàries. 

 Consultar les recomanacions orientades a les empreses per a la planificació de les mesures 
d’emergència en cas de pandèmia, a la pàgina web del Departament de Treball de la 
Generalitat. 

 

» ACTUACIONS ESPECÍFIQUES AL CENTRE RECEPTOR D’ALARMES I A ALTRES 
CENTRES D’ATENCIÓ TELEFÒNICA 
 

Aquest tipus de centres de treball impliquen diferents torns de treball, de manera que el personal 
comparteix els mateixos equips de treball: telèfons, auricular, ordinadors... Per aquest motiu, 
s’estableixen recomanacions preventives addicionals, entre les que destaquen les següents: 

 Repartiment, si s’escau, de guants d'un sol ús per a la neteja de l'equipament de la Sala. 

 Reforçar el sistema de ventilació, assegurar l’ús personal i intransferible d’equips (emissores, 
telèfons, mans lliures, teclats,....) o assegurar la seva neteja abans de cada canvi de torn per 
evitar que quedin possibles partícules d'usuaris portadors. Les neteges poden ser amb papers 
humits amb solucions alcohòliques. Es llençaran els papers i guants en contenidors amb tapa 
que han de ser buidats i desinfectats diàriament. 

 Una estona abans del canvi de guàrdia es podrien fer les següents actuacions a la Sala: 
- Si és possible, desviar el telèfon a alguna sala adjacent que serveixi de sala intermèdia 

entre l’entrada i la sortida a la sala principal.  
- Realitzar la neteja de la sala i ventilar-la (obrir finestres, activar ventiladors al màxim, etc.) 

(Les persones que finalitzen la guàrdia ja no tornen a entrar a la sala, es deixa tot apuntat 
al registre d'incidències o en algun mitjà similar i es marxa; desviant altre cop el telèfon a la 
sala abans de sortir) 

- Els relleus entren directament a la sala annexa a la sala principal. 
- Tant el personal sortint com el personal entrant passa a rentar-se les mans amb aigua i 

sabó a la sortida i entrada a la sala. També cada cop que s'entri o se surti de la sala per 
períodes de descans curts o per necessitats higièniques, es procedirà al rentat de mans 
amb aigua i sabó. 

- Mentre duri la possibilitat de contagi, dinar o sopar a zones no comunes. Caldrà rentar els 
recipients i utensilis utilitzats en el moment que es facin servir i deixar la porta oberta 
perquè es ventili. 
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CRITERI 014 – 2013 
PROTOCOL GENERAL D’ACTUACIONS 

EN SITUACIONS D’ALT RISC O D’EMERGÈNCIES 
AL MEDI NATURAL 

 
 
Data: 15 d’abril de 2013 

Ref.: CUS_OPN_014_2013_ProtocolEmergències_v3 

Ass.: Protocol general d’actuacions en situacions d e risc molt alt o d’emergències al medi natural 

Àmbit: Seguretat. Ús Social  

 
El protocol d’emergències 
  
Es el conjunt d’actuacions a realitzar en cadascun dels espais gestionats a través de l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals, que involucra tota l’estructura organitzativa de la Xarxa de Parcs 
Naturals, amb l’objectiu d’incrementar les garanties de seguretat a tots els equipaments i 
serveis i, amb caràcter general, en relació amb les activitats dels visitants al medi natural, dins 
l’àmbit de l’espai natural protegit.  
 
En aquest sentit, el protocol defineix la seqüència d’accions a desenvolupar per a la 
prevenció i control de les situacions d’alt risc i d’emergència , classificant-les en funció del 
seu nivell de risc i establint per a cada cas els mitjans, materials i de personal,  disponibles. Es 
tracta, en definitiva, d’establir un model d’actuació del personal dels espais naturals protegits o 
de les persones o les empreses que gestionin els equipaments o serveis concessionats o 
conveniats, davant de les possibles situacions d’alt rics o d’emergències.  
 
Amb caràcter general, aquest protocol es planteja els objectius següents: 
 
� Procurar la seguretat dels visitants, fomentar el coneixement i la conscienciació sobre els 

riscos associats a les estades als espais naturals i adoptar les mesures correctores 
adients per a minimitzar els riscos i fer front a les distintes situacions d’emergència. 

� Definir les funcions i treballs a realitzar pel personal de la Xarxa de Parcs Naturals davant 
de les distintes situacions d’alt risc o d’emergència que es puguin produir al parc. 

� Facilitar la intervenció immediata i eficaç dels serveis d’emergència, tan propis con 
d’organismes externs.  

� Preveure els mitjans, els itineraris o els indrets, que per cada sector i també de forma 
general es considerin més segurs per a la concentració confinament o evacuació, en cas 
de necessitat, dels usuaris, residents i treballadors del parc.  

� La formació del personal i l’avaluació i revisió d’aquest protocol. 
 
Aquest protocol es concretarà, a cada espai natural  protegit, en un protocol d’actuacions 
específiques, que hauran de definir les direccions dels Parcs, d’acord amb els 
continguts que es recullen a l’annex I.  
 
1. Determinacions i recomanacions generals sobre la  seguretat dels visitants.  
 
1.1. Disposicions generals 
 
� La direcció de la Oficina Tècnica de Parcs Naturals i les direccions dels Parcs vetllaran 

per tal que les activitats dels visitants dins l’àmbit dels espais protegits es duguin a terme 
amb les màximes garanties de seguretat i, en aquest sentit, s’arbitraran les mesures 
organitzatives i els mitjans necessaris per a minimitzar els riscos i donar resposta a les 
situacions d’emergència, amb l’objectiu de reduir al màxim les possibilitats d’accident i 
d’incrementar les garanties de seguretat. 
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� La direcció de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i les direccions dels parcs vetllaran per 

tal que els mitjans de comunicació dels parcs, senyalització, publicacions i portal web, 
incorporin les recomanacions adients en relació amb la seguretat i la prevenció de riscos. 

 
� Tots els equipaments i activitats dins de la Xarxa de Parcs Naturals compliran les 

disposicions del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures. 

 
� El personal de vigilància i informació (guardes, informadors del dispositiu d’informació 

personalitzada, centres d’informació, vigilants del pla de vigilància i prevenció d’incendis) 
disposaran de la informació necessària sobre la situació i es situarà prioritàriament a llocs 
que facilitin les comunicacions i els desplaçaments. La direcció del parc, a través de la 
Unitat de Guarderia, prendrà les disposicions necessàries per tal que, davant situacions 
concretes de risc o emergència, els visitants rebin la informació i recomanacions 
pertinents. 

 
� El tècnic d’ús públic identificarà els llocs i situacions ambientals especialment afectats per 

situacions de risc i proposarà, si s’escau, a la direcció del parc l’adopció de mesures 
correctores del risc o preventives de possibles emergències. 

 
� Totes les incidències relacionades amb situacions de risc i accidentalitat s’enregistraran 

al full general d’incidències. Les emergències tindran el tractament de disconformitats als 
efectes dels sistemes de qualitat 

 
� A banda d’aquestes mesures  de caràcter general, les direccions dels parcs  vetllaran pel 

bon estat del material, pel bon ús de les comunicacions i pel bon estat de les 
infraestructures. 

 
1.2. Disposicions específiques 
 
1.2.1. En relació a les persones  
 
� Aquest protocol afecta a tot el personal del Parc, així com al personal que, a través de 

contractes, convenis o concessions, realitza obres i serveis dins del Parc per compte de 
la Diputació de Barcelona, especialment quan es tracta de serveis d’ús públic. Involucra, 
també, de manera específica la actuació de la persona que presti el servei de guàrdia 
permanent. 

� Tot el personal del Parc haurà d’estar informat de les situacions d’alt risc i de les 
emergències que es produeixin i, en conseqüència, de l’activació i desactivació d’aquest 
protocol. 

� El Parc disposarà del quadrant diari del personal de servei i el farà arribar, si així ho 
requereixen, a la persona que presti el servei de guàrdia permanent o al cap de l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals. 

� En situacions d’alt risc o d’emergències, l’actuació del personal del Parc o del personal 
d’informació (dispositiu d’informació personalitzada i equipaments d’informació, en 
particular, i d’ús públic en general), prioritzarà els aspectes relatius a la seguretat dels 
visitants, de les instal·lacions i la seguretat pròpia. 

� El Parc disposarà d’una relació actualitzada de telèfons de contacte de tot aquelles 
persones o institucions a les que calgui comunicar l’activació o desactivació d’aquest 
protocol o les actuacions que se’n derivin. 

� Tots el personal disposarà dels Equips de Protecció Individual adients i en bon estat. 
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1.2.2. En relació a les comunicacions: 
 
� Pel que fa a les emissores, cal comprovar l’operativitat dels equips fixos, mòbils i 

portàtils, al menys 4 cops al dia i disposar del nombre d’equips en estoc que permetin 
garantir la cobertura del servei en cas de mal funcionament d’algun/s equip/s. Deixar els 
equips en càrrega en finalitzar el servei. 

� Pel que fa als telèfons mòbils: comprovar l’operativitat dels equips al menys 4 cops al dia. 
Deixar els equips en càrrega en finalitzar el servei. 

� Telèfons fixos/mòbils dels equipaments públics: comprovar l’operativitat dels equips al 
menys 1 cop cada dia que estiguin oberts al públic. 

� Disposar de la informació necessària a les oficines dels parcs i en els vehicles dels 
guardes: telèfons d’emergència, telèfons de les instal·lacions i equipaments, plànols. 
Aquesta informació ha d’estar constantment actualitzada. 

  
 
1.2.3. En relació als vehicles, màquines, eines i m aterial de suport: 
 
� Cal emplenar els dipòsits de combustible dels vehicles al finalitzar la jornada. 
� Disposar del material d’extinció localitzat i en bon estat: extintors del vehicles i de les 

instal·lacions, revisats d’acord amb la normativa vigent. 
� Disposar de tanques, cons i cintes que puguin ser utilitzades per tancar accessos o 

delimitar recintes en cas de ser necessari. 
� Revisar periòdicament el contingut de les farmacioles dels vehicles i vetllar perquè estigui 

complet. 
 
 
1.2.4. En relació a les infraestructures:  
 
Desenvolupament de les actuacions necessàries per tal de garantir, de forma continuada, el 
correcte estat de transitabilitat per la xarxa viària principal i secundària del parc; garantir 
l’accessibilitat dels equipaments i llocs de major freqüentació  i l’accés a la xarxa de carreteres. 
 
 
1.2.5. En relació a l’ús públic 
 
� Divulgar el tríptic “Visitem el parc amb seguretat. L’autoprotecció dels visitants” i disposar 

de cartells o comunicats que avisin del risc molt alt per tal de poder ser instal·lats, si 
procedeix, en punts estratègics i en els principals accessos. 

� Disposar de mesures de seguretat i de plans d’autoprotecció dels equipaments, 
especialment càmpings, àrees d’acampada, equipaments pedagògics i d’ús públic, i 
disposar de les mesures de prevenció pels equipaments lleugers (àrees d’esplai, 
aparcaments, senders) d’acord amb les previsions de l’annex II d’aquest protocol. 

� Disposar dels directoris de telèfons i contactes amb tots els equipaments d’us públic, per 
tal de poder establir comunicació en cas que sigui necessari. 

� Disposar d’informació relativa a l’ocupació dels equipaments, actualitzada setmanalment. 
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2. Actuacions davant de situacions de risc. 
 
2.1. Activació i desactivació del protocol 
 
2.1.1. Fonts d’informació 
 
L’activació d’aquest protocol com a resposta a les situacions d’alt risc, es farà en base a les 
fonts d’informació següent: 
 
� L’activació dels avisos davant de situacions de risc potencial o de risc alt emesos pel 

Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), que comportin l’activació de 
plans d’emergència en els municipis dels Parcs (PROCICAT, INUNCAT, NEUCAT...). En 
aquest cas, s’atendrà a les actuacions preventives que determina el propi avís i els seus 
comunicats d’actualització. 

 http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.749d9d1d4de644df65d789a2b0c0
e1a0/?vgnextoid=ee53f5a4c79be210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ee53f5a
4c79be210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
 
� L’avís de Situació Meteorològica de Perill (SMP) emès pel Servei Meteorològic de 

Catalunya, quan el grau de perill sigui qualificat com a alt o molt alt, és a dir entre 3 i 6, i 
afecti als municipis de la Xarxa de Parcs Naturals. 

 http://www.meteo.cat/servmet/smp/index.html 
 
� L’avís que es pugui derivar de situacions locals, no previstes, detectades per les fonts 

d’informació pròpies dels parcs o dels ajuntaments (guardes, policies municipals, 
concessionaris d’equipaments, etc.). 

 
2.1.2. Responsable de decretar l’activació i desact ivació del protocol: 
 
L’activació dels protocols d’actuació en una situació d’emergència o alt risc correspon a la 
persona que està prestant el Servei de Guàrdia Permanent (tècnic/a de guàrdia o bé cap de 
guàrdia d’estiu)1 de l’Oficina Tècnica de Pacs Naturals, en base a les fonts d’informació 
esmentades en l’apartat anterior. En base al circuït següent: 
   
� Els comunicats del CECAT es reben a la seu central de l’Oficina Tècnica de Parcs 

Naturals tots els dies feiners, des d’on es comuniquen i s’envien al T.G.. Els dissabtes, 
diumenges i festius, els comunicats es reben al Centre d’Informació de Coll d’Estenalles, 
des d’on es comuniquen i s’envien al T.G.. 

� Quan la detecció d’una situació d’alt risc o d’una emergència provingui del propi parc, es 
comunicarà directament al T.G.. 

� Amb independència de les comunicacions que pugui rebre, el T.G. pot ampliar la 
informació rebuda o hi pot accedir directament, consultant els avisos emesos tant pel 
SMC com pel CECAT. Aquesta consulta s’haurà de fer diàriament, abans de les 11 hores 
del matí, un cop s’hagi activat el protocol, o quan hi hagi una situació raonada de 
presumpció de risc, fent-ne el seguiment de l’evolució (per exemple, preavisos de perill o 
avis de perill moderat o baix). 

 
El T.G. comunicarà la situació al Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i a les oficines dels 
parcs, si aquestes estan operatives. Durant els caps de setmana i festius, les oficines seran 
substituïdes, a efectes de comunicació, pels sobreguardes o guardes en actiu. 
 
Les oficines dels parcs, a partir de la informació obtinguda de les fonts esmentades, seran 
coneixedors per la seva banda del nivell de risc diari i, si s’escau, de l’activació dels avisos de 
risc del SMC i/o del CECAT  i, en aquest cas, ho comunicaran també a la persona que estigui 
prestant el Servei de Guàrdia Permanent, que serà el responsable de decretar, com s’ha 
establert abans, l’activació del protocol . 

                                                 
1 La persona que presta el servei de guàrdia permanent, rep habitualment el nom de tècnic/a de guàrdia. A l’estiu hi ha 
tres tècnics de guàrdia, un dels quals exerceix com a cap de guàrdia. En endavant s’utilitzarà l’abreviatura T.G. 
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En cas d’activació, es comunicarà aquesta situació als guardes en servei, a través del 
sobreguarda, en cas que aquest estigui de servei, o bé directament. També es comunicarà als 
equipaments i personal d’informació Aquesta actuació la realitzarà el personal del parc des 
de l’Oficina del parc, o bé, els caps de setmana i festius, els equipaments o persones 
que supleixin aquesta funció .  
 
En cas que l’activació s’hagi de produir fora de l’horari d’oficina o de treball, el T.G. determinarà 
com s’articula un centre de seguiment i comunicacions, que pugui fer aquestes tasques mentre 
no entri en funcionament l’oficina del parc o comencin a treballar el sobreguarda o guardes. 
 
Desactivació : quan es tingui coneixement de la desactivació dels avisos de risc, es 
comunicarà al tècnic/a de guàrdia, qui decidirà quan procedeix decretar la desactivació del 
protocol i comunicarà aquest canvi de situació al Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i 
a les oficines dels parcs o als sobreguardes o guardes de servei, d’acord amb el procediment 
descrit als apartats anteriors. 
 
2.2. Actuacions en cas d’activació del protocol per  alt nivell de risc 
 
Davant de qualsevol tipus d’avís d’alt risc o d’emergència, des de l’oficina del parc s’assegurarà 
que tots els equipaments d’ús públic, que es puguin veure afectats, i tot el personal implicat en 
la situació tinguin coneixement de les condicions de l’avís. Per garantir-ho s’utilitzarà un 
procediment de control i confirmació d’avisos d’emergència, en el que hi constaran els 
equipaments i personal a avisar amb el telèfon corresponent. Anualment es verificaran i 
actualitzaran els telèfons d’avís.  
 
Els equipaments d’ús públic actuaran com a refugi dels visitants sempre que les condicions ho 
permetin i que l’equipament es trobi en horari d’obertura pública. Tot el personal del parc, així 
com el personal del pla d’informació, atendran les instruccions que rebin a través del 
comandament corresponent, tant pel que fa a les actuacions destinades a la protecció i 
prevenció de riscos dels visitants com pel que fa a les mesures d’autoprotecció. 
 
Si es troba de servei, la direcció del parc o, en cas contrari, el comandament que es tribi de 
servei determinarà, davant situacions de risc i/o d’emergència, les mesures que permetin 
garantir les comunicacions internes i externes, donant instruccions per tal que: 
 
- Les línies telefòniques s’utilitzin prioritàriament per a comunicacions relatives a la situació 

de risc i/o emergència i es redueixin al mínim les altres comunicacions. 
- Tots els equipaments i el personal del Parc rebin la informació relativa a l’activació del 

protocol i les recomanacions pertinents. 
- Els equipaments i personal de guarderia disposin dels telèfons d’emergència necessaris. 
- Es posarà en coneixement del T.G. de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals la situació. 
 
En relació a  la  resposta de l’administració del parc davant les situacions de risc o emergència 
que poden afectar els visitants i al personal propi, aquest protocol ha identificat les situacions 
de risc més habituals, provocades per agents meteorològics: 
- Condicions de neu i gel.. 
- Boira persistent. 
- Pluges intenses i/o continuades i tempestes elèctriques. 
- Vent 
 
A continuació es descriuen les actuacions destinades a prevenir els riscos derivats d’aquestes 
situacions. 
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2.2.1. Actuació davant de condicions meteorològique s extremes. 

 

Actuacions en cas de condicions de neu i gel: 
 
Les situacions de neu i gel es donen puntualment en determinats períodes de l’any, de manera 
més habitual per damunt de la cota de 1000 metres, al Parc del Montseny, al Parc de Sant 
Llorenç de Munt i l’Obac i a l’Espai natural de Guilleries – Savassona, i per sota d’aquesta cota, 
de manera més ocasional a tots els parcs. La intensitat de les precipitacions i el rigor de les 
temperatures, així com la seva permanència més o menys general o en determinats indrets, 
orientaran l’adopció de les mesures següents: 
 
- En els equipaments del parc es penjarà en lloc visible el comunicat del CECAT pel 

coneixement dels visitants. 
- Els equipaments i personal informador recomanaran als usuaris suspendre la seva visita 

al parc mentre les condicions es mantinguin. Advertiran els visitants de les zones 
potencialment perilloses per neu o gel. 

- Es distribuirà el tríptic “Visitem el parc amb seguretat. L’autoprotecció dels visitants”. 
- Si, malgrat tot, alguna persona o col·lectiu persisteix en el seu propòsit de realitzar 

alguns dels itineraris o activitats que presenten situacions de risc, el guarda i/o 
l’informador intentaran recaptar informació en relació amb l’itinerari, l’horari previst i 
telèfon de contacte. 

- Si es produeix l’afectació de la vialitat a carreteres de la xarxa general, es comunicarà a 
l’administració responsable de la gestió d’aquestes carreteres (servei de vies locals de la 
Diputació de Barcelona o de la Diputació de Girona o el departament de carreteres de la 
Generalitat). També es comunicarà als Mossos d’Esquadra, intentant establir una 
comunicació continuada i la coordinació de les actuacions, establint-se (si és possible) el 
repartiment de zones d’actuació pel diferent personal. 

- Es guardes, seguint les indicacions del seu cap, es situaran a les zones d’accés al parc, 
o a les zones amb dificultats de pas i ajudarà als usuaris sempre que sigui necessari.  

- Si es preveu la persistència de la situació de neu, el personal tècnic del Parc prendrà les 
mesures necessàries per tal de netejar la neu i habilitar àrees o espais d’aparcament on 
siguin necessaris. 

- La tasca dels informadors del dispositiu d’informació personalitzada i dels guardes 
s’orientarà preferentment a regular i ordenar l’accés de vehicles i visitants a peu a les 
zones innivades, vetllant en tot moment per la seguretat i per garantir la circulació per les 
pistes i carreteres obertes al trànsit. 

- La direcció del parc comunicarà als ajuntaments implicats i als cossos de seguretat les 
mesures adoptades pel parc i la previsió de punts on es pot concentrar l’afluència de 
vehicles o que poden tenir un major grau de risc. 

- Els desperfectes en equipaments del parc o en instal·lacions dins de l’àmbit del parc 
seran comunicats a la Direcció del parc mitjançant els fulls d’incidència indicant el grau 
d’urgència que requereixen. Després es seguirà el procediment habitual de la resolució 
d’incidències, descrit en el procediment corresponent. 

- Quan les incidències provoquin afectacions greus a la xarxa viària o als equipaments, la 
direcció del parc vetllarà perquè es pugui actuar amb la màxima urgència, tot i que 
aquesta actuació pugui tenir caràcter provisional.  

 

 

CONDICIONS DE NEU I GEL 

Afectació a la vialitat : Es comunicarà als Ajuntaments, a Mossos 
d’esquadra i a l’administració responsable de la via, les afectacions així 
com les mesures adoptades i els punts potencialment conflictius. 

Persistència de la neu : El tècnic de manteniment, obres i serveis farà 
netejar aparcaments i habilitar àrees d’esplai. 

Informadors i guardes  regularan l’accés de vehicles i 
visitants i advertiran de les zones de risc. 

Equipaments : advertiran de les mesures de regulació i de 
zones potencialment perilloses. 
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Boira persistent: 
 
La situació de boira persistent es pot produir al llarg de l’any, afectant amb una certa 
recurrència les parts altes dels parcs i generant una situació de risc, particularment per la 
desorientació i extraviament de visitants.  
 
- Els equipaments i personal informador recomanaran als usuaris suspendre la seva visita  

o excursió als indrets del parc afectats, mentre les condicions es mantinguin, remarcant 
el risc de desorientació i pèrdua.        

- Es distribuirà el tríptic “Visitem el parc amb seguretat. L’autoprotecció dels visitants”. 
- Si, malgrat la recomanació, alguna persona o col·lectiu persisteix en el seu propòsit de 

realitzar alguns dels itineraris o activitats que presenten situacions de risc, el guarda i/o 
l’informador intentaran recaptar informació en relació amb l’itinerari i horari previst i un 
telèfon de contacte.  

- Recomanaran no sortir dels itineraris senyalitzats i en cas de desorientar-se, 
recomanaran quedar-se al lloc fins que els serveis d’emergència el trobin, indicant la 
descripció i, si ho recorden, la darrera fita o senyal que han trobat.   

- Per la naturalesa d’aquest fenomen les activitats després d’un episodi de boira persistent 
es limitaran a la revisió de les possibles incidències i a la valoració per part de la Direcció 
del parc de les accions correctores que s’han de prendre per al futur 

 
Pluges intenses i/o continuades i tempestes elèctri ques  : 
 
Els parcs de la Xarxa son, en general, espais de muntanya, amb un règim mediterrani de 
pluviometria. Això comporta episodis de pluges torrencials i/o continuades, que generen 
situacions de risc, relacionades, fonamentalment, amb esllavissades i despreniments que 
afecten pistes, camins i senders i crescudes sobtades de rius i rieres. Les pluges molt fortes, en 
ocasions van acompanyades d’aparell elèctric.  
 
- En els equipaments del parc es penjarà en lloc visible el comunicat del CECAT pel 

coneixement dels visitants. 
- Els equipaments i personal informador recomanaran als usuaris suspendre la seva visita 

a les zones del parc que es puguin veure o es vegin afectades, mentre les condicions es 
mantinguin, advertint els visitants de les zones potencialment perilloses 

- Es distribuirà el tríptic “Visitem el parc amb seguretat. L’autoprotecció dels visitants”. 
- Si, malgrat la recomanació, alguna persona o col·lectiu persisteix en el seu propòsit de 

realitzar alguns dels itineraris o activitats que presenten situacions de risc, el guarda i/o 
l’informador intentaran recaptar informació en relació amb l’itinerari, horari previst i telèfon 
de contacte. Es recomanarà no creuar cursos d’aigua en cap cas. 

- Les esllavissades, despreniments i arbres caiguts en vies de circulació es recolliran en el 
full general d’incidències, que es traslladarà al tècnic de manteniment, obres i serveis, 
amb còpia al coordinador de qualitat, per tal que segueixi el tràmit pertinent. 

- Els desperfectes en equipaments del parc o en instal·lacions dins de l’àmbit del parc 
seran comunicats a la Direcció del parc mitjançant els fulls d’incidència indicant el grau 
d’urgència que requereixen. Després es seguirà el procediment habitual de la resolució 
d’incidències, descrit en el procediment corresponent. 

- Quan les incidències provoquin afectacions greus a la xarxa viària o als equipaments, la 
direcció del parc vetllarà perquè es pugui actuar amb la màxima urgència, tot i que 
aquesta actuació pugui tenir caràcter provisional.  

 
 

 

PLUGES 
INTENSES I/O 

CONTINUADES 

Esllavissades,  
desperfectes, 
despreniments, arbres 
caiguts en  les vies de 
circulació  

Afectació a 
xarxa viària o 
equipaments 

Full 
d’incidències 
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Vent: 
 
Al parc hi ha episodis de fortes ventades que poden afectar equipaments i vegetació. Les 
branques trencades o els arbres arrencats poden dificultar el pas per la xarxa viària del parc. 
Les instal·lacions també es poden veure malmeses per l’efecte de les ventades. 
 
- En els equipaments del parc es penjarà en lloc visible el comunicat del CECAT per al 

coneixement dels visitants. 
- En cas.            
- Els equipaments i personal informador recomanaran als usuaris suspendre la seva visita 

als llocs exposats del parc mentre les condicions es mantinguin, remarcant el risc. 
- Es distribuiran els fulletons d’autoprotecció del visitant. 
- Si, malgrat la recomanació, alguna persona o col·lectiu persisteix en el seu propòsit de 

realitzar alguns dels itineraris que presenten situacions de risc, el guarda i/o l’informador 
intentarà recaptar informació en relació amb l’ itinerari, horari previst i telèfon de contacte. 
I recomanarà no circular per pistes i carreteres per la possibilitat de la caiguda d’arbres. 

- Els desperfectes en equipaments del parc o en instal·lacions dins de l’àmbit del parc 
seran comunicats a la Direcció del parc mitjançant els fulls d’incidència indicant el grau 
d’urgència que requereixen. Després es seguirà el procediment habitual de la resolució 
d’incidències. 

- En cas de ventades que puguin provocar o hagin produït efectes perillosos pels visitants, 
els responsables dels equipaments es posaran en contacte amb la Direcció del parc i en 
el seu defecte amb el T.G. per advertir de la situació 

- Els dies següents a la ventada la unitat de guarderia dedicarà les jornades a recórrer la 
xarxa viària del parc fent un seguiment de l’estat de la vegetació i informant, mitjançant 
els fulls d’incidència, dels punts que presenten dificultat de pas. Es farà un recull 
fotogràfic que es passarà a la Direcció del parc, perquè faci els tràmits administratius 
oportuns. 

- Quan les incidències provoquin afectacions greus a la xarxa viària o als equipaments, la 
direcció del parc vetllarà perquè es pugui actuar amb la màxima urgència, tot i que 
aquesta actuació pugui tenir caràcter provisional.  

 
 

 

 
 
3. Actuacions davant d’un accident o emergència: 
 
Davant de qualsevol tipus d’avis d’accidents esportiu (senderisme, escalada , espeleologia, btt. 
o altres) o de trànsit de vehicles o d’emergència per un sinistre de qualsevol altra naturalesa, 

VENTADES 

Afectació a la 
vegetació Afectació a 

pistes o 
carreteres 

Full 
d’incidències 

Afectació a les 
instal·lacions 

del parc 
Direcció del 

parc 

Afectació als 
visitants 

Informació 
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les persones o el centre receptor de l’avís haurà de posar-ho immediatament en coneixement 
del T.G., per tal que s’activi aquest protocol, d’acord amb les indicacions següents: 
 
En cas d’accident es poden donar les circumstàncies següents: 
 
3.1. Avís procedent dels serveis d’emergència o res cat: 
 
Quan l’avís d’un accident procedeixi dels serveis d’emergència o rescat, el T.G. avaluarà la 
necessitat de suport d’aquest serveis i, si és el cas, posarà disposició del comandament de 
l’emergència els recursos del parc (personal, vehicles, material, equipaments i comunicacions). 
 
El T.G. donarà les instruccions pertinents i farà les gestions necessàries per tal de fer efectiu el 
suport al qual es refereix l’apartat anterior. Si com a conseqüència d’aquest suport, es 
produeixen afectacions en l’horari del personal, caldrà comptar sempre am l’autorització del 
T.G.. 
 
3.2. Avís procedent dels mitjans propis 
 
S’entén per “mitjan propis”, el personal del parc, el personal d’informació i personal dels 
equipaments. Quan la detecció d’una emergència (accident, extraviament) es produeixi amb els 
mitjans propis (comunicació directa dels afectats o de terceres persones, presència directa en 
la detecció de l’accident), la persona o centre que rebi la comunicació o que detecti 
l’emergència ho comunicarà immediatament al centre d’emergències , a través del telèfon 
112. A continuació ho posarà en coneixement del T.G., qui activarà aquest protocol i donarà les 
instruccions oportunes, establint comunicació amb el comandament de l’emergència, tal com 
s’estableix a l’apartat anterior. 
 
Quan no es doni una situació d’urgència extrema (atenció immediata a ferits) la persona que 
detecti l’emergència, ho posarà en coneixement del T.G., qui autoritzarà, si és el cas, la 
comunicació als serveis d’emergència o donarà les instruccions oportunes en cas que la 
situació es pugui resoldre amb mitjans propis Aquest supòsit es donaria únicament en el cas 
d’assistència i trasllat d’accidentats molt lleus, que no requereixin atenció mèdica “in situ” o bé 
quan sigui possible la localització i assistència a persones extraviades, que no presentin 
problemes sanitaris. En tot cas, quan es rebi la informació de l’emergència es demanarà, si és 
possible, una sèrie de dades per a remetre  al T.G. i als equips de emergència i salvament si 
s’escau: 
 
- Descripció de l’accident, numero de ferits, avaluació de les lesions i gravetat de les 

mateixes. 
- Quan i on ha ocorregut 
- Coordenades GPS o referència més precisa de lloc. 
- Condicions meteorològiques. 
- Lloc des d’on es dóna l’avís 
- Telèfon de contacte de la persona que l’ha detectat i, si és possible, de l’afectat/s 
- Nombre de persones extraviades, lloc, estat físic i possible itinerari d’accés o zona de 

recerca. 
 
La intervenció del personal propi i dels recursos del Parc en l’atenció d’una emergència vindrà 
determinada per les instruccions del T.G. i per les necessitats de suport del servei 
d’emergència, que dirigirà l’operació. En tot cas, el T.G. farà les gestions oportunes i donarà les 
instruccions necessàries per fer efectiva la disponibilitat del personal i recursos propis, donant 
prioritat a l’atenció de l’emergència. 
 
3.3. Atenció directa als accidentats 
 
Quan el personal propi hagi d’atendre directament a persones accidentades o extraviades, ho 
farà, prèvia autorització del T.G., seguint les instruccions del comandament de l’emergència 
(serveis sanitaris, bombers, cossos de seguretat). 
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Quan el personal propi hagi d’atendre directament a persones accidentades o extraviades a 
l’espera de l’arribada dels serveis d’emergències i rescat, ho farà d’acord amb les indicacions 
següents: 
 
- Ho comunicarà al T.G. i atendrà les seves instruccions. 
- Transmetrà missatges de calma i serenitat als accidentats o extraviats. 
- Si és necessari, practicarà les operacions de primers auxilis bàsiques2 i mirarà de 

mantenir l’accidentat el més resguardat possible de les circumstàncies ambientals. 
- Controlarà l’evolució dels accidentats i ho informarà als serveis d’emergència per tal 

d’atendre, si és el cas, les seves indicacions. 
- Només procedirà al trasllat dels accidentats o extraviats en cas de rebre instruccions en 

aquest sentit des dels serveis d’emergència o del T.G.. 
- Un cop es produeixi l’arribada dels serveis d’emergència, es posarà a la seva disposició 

d’acord amb les indicacions del T.G. 
 
Quan per raons d’extrema urgència o impossibilitat tècnica el personal del Parc hagi d’intervenir 
en una emergència i realitzar actuacions sense el coneixement previ del T.G., li  ho comunicarà 
tant bon punt les circumstàncies ho facin possible. 
 
4. Cadena de comandament operatiu i indicacions de caràcter general  
 
Quan es produeixi la intervenció del personal propi en l’atenció a qualsevol emergència, el T.G. 
assumirà les tasques de comandament i coordinació, mentre no s’estableixi una altra cadena 
de comandament operatiu. La permanència de personal propi fora de l’horari laboral haurà de 
ser autoritzada pel T.G.. 
 
Un cop finalitzada la intervenció en una emergència, en tots els casos, generarà un informe, 
com a mínim, a través d’un full d’incidències i altra documentació que calgui adjuntar. En tot 
cas el procediment d’actuació en situacions d’alt risc i d’emergències seguirà el diagrama 
següent: 
 
 

                                                 
2  Els guardes i el personal d’informació dels Parcs han rebut i reben capacitació en l’àmbit dels primers auxilis. 
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Diagrama general de comunicació i actuació  
 
 

 
 
 
 
 
 

Origen emergència 

Detecció  

Situació  
d’alt risc o 

 emergència 
 

Tècnic de 
comandament 

Full d’incidències 

NO 

Presa de decisions. 
Activació del 

protocol 

Actuació Informació DIP, 
personal del parc, 

equipaments 

Informació 
extraordinària al 

visitant 

SI 

112 

Tancament i 
desactivació 
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La cadena de comandament operatiu , adoptada per a les situacions d’emergència, (sens 
detriment del que legalment estableixin els plans d’emergència INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT 
i similars, que prevaldrien en cas de dubte) és, en funció de l’àmbit on es produeixi 
l’emergència, una de les següents: 
 
Àmbit: MSY - MTQ - SLL - GRF - OLE - MCO 
Gerent d’EN -> Cap de l’OPN -> Cap de DT -> Directo r/a del Parc -> Cap de la UGF -> 
Guarderia / Personal del DPI (en cas d’estar desple gat) 
 
Àmbit: SMA - FOX 
Gerent del Consorci -> Cap de DT -> Director/a del Parc -> Guarderia / Personal del DPI 
(en cas d’estar desplegat) 
 
Àmbit: SLI 
Gerent del Consorci -> Cap de la UGF -> Guarderia /  Personal del DPI (en cas d’estar 
desplegat) 
 
Àmbit: GUI 
Gerent del Consorci -> Cap de l’OPN -> Cap de DT ->  Directora del Parc -> Guarderia 
 
La persona que estigui prestant el Servei de Guàrdia Permanent (T.G.) , a banda de ser 
l’única capacitada per a decretar l’activació i desactivació dels protocols derivats de situacions 
de risc, en declarar-se l’emergència actuarà inserint-se en el punt d’aquestes cadenes d e 
comandament operatiu on suposi la major eficàcia pe r garantir-ne la continuïtat, 
especialment en cas d’absència d’algun dels element s de la cadena, independentment 
de l’àmbit on es produeixi . Prèviament a passar a ocupar una posició en la cadena de 
comandament operatiu, ho comunicarà al cap immediat del lloc on s’insereixi, o primer cap 
immediat successiu que es trobi localitzable. En qualsevol cas, el personal en servei adscrit al 
parc (també els efectius del DPI en cas d’estar desplegat el dispositiu), atendran les indicacions 
procedents del seu Cap immediat i, en cas que aquest no es trobi en servei, les procedents de 
la persona que estigui prestant el Servei de Guàrdia Permanent (T.G.). 
 
 
El Cap de l'Oficina Tècnica 
de Parcs Naturals, 
 
 
 
 
Ramon Espinach Grau 
 
 
Glosari de sigles  
T.G. Tècnic de guàrdia MTQ Parc del Castell de Montesquiu 
OPN Oficina Tècnica de Parcs Naturals GUI Espai Natural de les Guilleries - Savassona 
EN Espais Naturals SLL Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 
CUS Comissió d’Ús Social GRF Parc del Garraf 
DT Direcció Territorial  OLE Parc d’Olèrdola 
MSY Parc del Montseny FOX Parc del Foix 
MCO Parc del Montnegre SMA Parc de la Serralada de Marina 
SLI Parc de la Serralada Litoral DPI Dispositiu de prevenció d’incendis 
 
 
Què Qui Quan Com 
Actuacions en cas de risc 
molt alt o emergències al 
medi natural 

T.G. 
Personal dels parcs en 
general 

En conèixer l’activació 
d’avisos de risc alt o 
emergències 

Decretant l’activació del 
protocol  (TG) i l’adopció 
de les mesures pertinents 
(personal dels Parcs). 

 
 



 

Protocol d’actuacions del Parc de la Serralada Litoral en situacions d’alt risc o emergències al medi natural. 2014 15 

 
 
 
 

Protocol d’actuacions del Parc de la 
Serralada Litoral en situacions d’alt 
risc o emergències al medi natural. 

 
 
 
 
Data: març 2014



 

Protocol d’actuacions del Parc de la Serralada Litoral en situacions d’alt risc o emergències al medi natural. 2014 16 

Protocol d’actuacions del Parc de la Serralada Lito ral en situacions d’alt risc o 
emergències al medi natural. 

 
 
1- Introducció.  
 
El present document es redacta seguint el Criteri 014-2013  del Protocol General d’actuacions 
en situacions d’alt risc o d’emergències al medi natural elaborat per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la Diputació de Barcelona, per tal de determinar el sistema de preparació i resposta 
davant situacions d’emergència i greu risc que es puguin produir dins l’àmbit de l’espai natural 
protegit o la zona més immediata. 
 
L’objectiu d’aquest document es tenir una visió global dels riscos que es poden produir dins 
l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral, en la seva zona d’influència o àmbit de pública 
concurrència; i que poden afectar a les persones, als béns i al medi ambient. Aquest document 
vol ser una eina bàsica d’ajuda a la gestió de les emergències que es puguin produir en el 
territori del Parc de la Serralada Litoral. 
 
Per aquest motiu, el protocol contemplen els principals riscs i les emergències associades a 
aquests i derivades de l’anàlisi de risc històric. 
 
També es concreten els diferents aspectes relacionats amb l’organització de la resposta a 
l’emergència i el procediment a seguir per a desenvolupar les accions oportunes en cada una 
de les situacions identificades.  
 
Finalment, aquest document presenta una relació dels mitjans i recursos disponibles per a la 
gestió de l’emergència, tan personals com materials. 
 
1.1- Responsable de decretar l’activació i desactiv ació del protocol 
 
Tal com estableix el Protocol General d’actuacions en situacions d’alt risc o d’emergències al 
medi natural, l’activació del protocol d’actuació correspon a la persona que està prestant el 
Servei de Guàrdia Permanent (tècnic/a de guàrdia o bé cap de guàrdia d’estiu) de l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals, en base a les següents fonts d’informació rebudes: 
 

1) Activació d’avisos davant de situacions de risc potencial o de risc alt emesos pel Centre 
de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), que comportin l’activació de plans 
d’emergència municipal en els municipis del Parc de la Serralada Litoral (PROCICAT, 
INUNCAT, NEUCAT, ...). 

2) Avís de Situació Meteorològica de Perill (SMP) emès pel Servei Meteorològic de 
Catalunya, quan el grau de perill sigui qualificat com a alt o molt alt, és a dir entre 
valors 3 i 6, i afecti als municipis del Parc de la Serralada Litoral. 

3) L’avís que es pugui derivar de situacions locals, no previstes detectades per les fonts 
d’informació pròpies del parc o dels ajuntaments (guardes, policies municipals, gestors 
d’equipaments, etc.). 

 
Pel punt 1) i 2) el Tècnic de guàrdia comunicarà la situació al Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals i a la direcció del Parc de la Serralada Litoral si aquesta està en servei; si és fora del 
seu horari o durant caps de setmana i festius, ho farà directament als guardes en actiu. 
 
Si la informació es rep segons el punt 3) la direcció del Parc de la Serralada Litoral ho posarà 
en coneixement del Tècnic de Guàrdia qui serà el responsable d’activar el protocol; si és fora 
del seu horari o en cap de setmana i festiu, els guardes en actiu es coordinaran per transmetre 
aquesta informació al Tècnic de Guàrdia qui valorarà l’activació del protocol. 
 
En cas d’activació del protocol, es comunicarà aquesta situació als guardes en servei 
directament. Aquests es coordinaran per comunicar l’activació del protocol als equipaments, al 
personal dels punts d’informació i, en cas d’estar desplegat, també al Dispositiu de Prevenció 
d’incendis (DPI).  
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En cas que l’activació s’hagi produït fora de l’horari de treball, el tècnic de Guàrdia determinarà 
com s’articula un centre de seguiment i comunicacions, que pugui fer aquestes tasques mentre 
no entri en funcionament l’oficina del parc o comencin a treballar els guardes. 
 
Desactivació: quan el Tècnic/a de Guàrdia tingui coneixement de la desactivació dels avisos 
de risc decidirà quan procedeix decretar la desactivació del protocol comunicant aquesta 
situació al Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i a la direcció del Parc de la Serralada 
Litoral; si aquesta no està en servei ho farà directament als guardes en servei. 
 
2- Factors de risc del Parc de la Serralada Litoral . 
 
Definim a continuació alguns dels conceptes que seran utilitzats al llarg d’aquest document i 
que són importants per a la comprensió de la informació aportada. 
 
Risc:   
 
Es pot definir, de forma general, com el dany o pèrdues que es poden produir com a 
conseqüència d’un succés o conjunt de successos que puguin afectar negativament les 
persones, el medi ambient i els béns. El risc es pot mesurar en termes quantitatius (víctimes, 
ferits, pèrdues econòmiques, elements ambientals destruïts), o caracteritzar en termes 
qualitatius (alt, mitjà, baix, etc.). El risc té com a unitats, les unitats dels elements “afectats” 
dividit per la unitat de temps en que s’esperen aquest danys. Per exemple morts/anuals, 
ferits/anuals, euros/anuals, etc. 
Es pot entendre millor el risc si el considerem format bàsicament per dos conceptes: la 
perillositat i la vulnerabilitat. 
 
Perillositat:   
 
Freqüència i intensitat a la que es presenten fenòmens d’una determinada severitat (intensitat o 
magnitud) en un interval de temps i en un espai determinat. En altres paraules, la perillositat 
ens indica el fenomen que produeix el risc, per exemple, un terratrèmol d’una certa magnitud, 
unes pluges de certa quantitat de pluja, una fuita de material contaminant de cert abast, etc. La 
perillositat es pot expressar numèricament com la freqüència  associada a un fenomen de certa 
intensitat. 
Es evident que per a què es pugui produir un dany, aquest fenomen ha de trobar elements que 
li siguin vulnerables, elements que puguin resultar afectats (vulnerabilitat). 
 
Vulnerabilitat:  
 
Predisposició intrínseca d’un sistema (subjecte, grup, element físic, ecosistema, etc.) a patir 
danys davant un fenomen d’una severitat (intensitat o magnitud) determinada. Per exemple, 
podem parlar de la vulnerabilitat d’un edifici davant un terratrèmol d’una determinada intensitat; 
la vulnerabilitat d’un individu davant una fuita tòxica, la vulnerabilitat d’un ecosistema davant 
d’un incendi forestal, etc. S’ha de considerar que els sistemes seran més vulnerables quan més 
puguin resultar danyats i quan més triguin en recuperar-se d’aquest dany. 
 
Efecte dominó 
 
És la capacitat de que es produeixi una nova situació d’emergència com a conseqüència d’una 
situació d’emergència anterior. 
S’indiquen els principals possibles receptor d’efecte dominó: 

- Afectació a benzineres per incendi. 
- Afectació de dipòsits de carburant per incendi. 
- Afectació a indústries i establiments de caràcter perillós per riscos diversos. 
- Afectació a línies elèctriques i de telèfon per incendi o fenomen meteorològic. 
- Afectació a mitjans de transport i/o carretera per incendis, esllavissades, nevades, 

inundacions o altres fenòmens meteorològics. 
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2.1- Situacions de risc  
 
Aquest protocol ha identificat i classificat els riscos que poden generar emergències i que 
poden afectar a les persones, els béns o al medi ambient en l’àmbit del Consorci del Parc de la 
Serralada Litoral. 
 
Identificació del risc: 
 
Grup de Risc  Tipus de Risc  

Origen Natural 

Meteorològic: 
- Nevades 
- Ventades 
- Pluges torrencials 
- Caigudes de llamps 
- Gelades 
- Pedregades 
- Sequeres 
- Onades de calor 
- Onades de fred 

Geològic: 
- Moviment de terres, esllavissades, despreniments 
- Fallades de terreny 
- Sísmic 

Inundacions: 
- Acumulació fluvial 
- Riuades 

Origen Antròpic 

Incendi forestal 
Accidents:  

- De muntanya (excursionista/usuaris) 
- Ciclistes (BTT) 
- Trànsit 
- Transport públic 
- Caça (ferides per arma de foc) 
- Danys causats per animals 

Extraviament i/o incapacitat de retorn 
Anomalies als subministraments bàsics a la població: 

- Aliments 
- Aigua 
- Gas 
- Electricitat 
- Altres 

Associats a grans concentracions de persones: 
- Viu el Parc 
- Matinal al Parc 
- Altres activitats organitzades 

Origen Tecnològic 

Industrial: 
- Incendis 
- Fuites de productes tòxics i perillosos 

Torres elèctriques: 
- Manteniment deficient 
- Incendi instal·lacions 
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* D’acord amb la Guia per a la 
redacció de plans d’autoprotecció 

de centres  municipals de la 
Direcció General de Protecció Civil. 
Departament d’Interior. Generalitat 

de Catalunya. 
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Classificació dels riscos que poden generar emergències al Parc de la Serralada Litoral:  
 
Tipus de Risc  Risc  Probabilitat  Conseqüències
Incendi forestal I ALTA N 
Accidents:     
De muntanya 
(excursionista/usuaris) 

TO BAIXA N 

Ciclistes (BTT) MO MITJA N 
Trànsit MO MITJA N 
Transport públic TO BAIXA N 
Caça (ferides per arma de foc) MO MITJA N 
Danys causats per animals TO BAIXA N 
Extraviament i/o incapacitat de 
retorn 

TO BAIXA N 

Meteorològic:    
Nevades TO BAIXA N 
Ventades MO MITJA N 
Pluges torrencial /inundacions MO MITJA N 
Caigudes de llamps MO MITJA N 
Gelades TO BAIXA N 
Pedregades TO BAIXA N 
Boires TO MITJA N 
Sequeres T BAIXA PN 
Onades de calor MO MITJA N 
Onades de fred. TO BAIXA N 
Inundacions:    
Acumulació fluvial MO MITJA N 
Riuades. MO BAIXA N 
Geològic:    
Esllavissades, despreniments MO MITJA N 
Fallades del terreny TO BAIXA N 
Sísmic MO BAIXA MN 
Anomalies torres elèctriques    
Caiguda de cables elèctrics. MO BAIXA MN 
Incendi instal·lacions elèctriques MO BAIXA MN 
Industrial    
Incendis MO BAIXA MN 
Fuites de productes tòxics i 
perillosos 

MO BAIXA MN 

Associats a grans concentracions 
de persones. 

   

Viu el Parc (campanya escolar) MO MITJA N 
Matinal al Parc T BAIXA PN 
Altres activitats organitzades. T BAIXA PN 
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S’estableix el nivell de risc valorant, 
en primer lloc, la gravetat de les 
conseqüències d’una emergència o 
accident provocat pel factor de risc 
considerat i, en segon lloc, valorant 
la probabilitat que succeeixi (per a 
aquesta valoració, és important 
disposar del mapa de riscos). La 
combinació d’ambdues dades té 
com a resultat el nivell de 
tolerabilitat del risc i, en 
conseqüència, la urgència de les 
accions preventives que cal dur a 
terme. Així, per exemple, nivells 
trivials o tolerables de risc no 
requereixen accions específiques i, 
per contra, els nivells més alts 
demanden accions . A manera 
indicativa, la següent taula recull els 
criteris per a l’adopció d’actuacions 
en relació amb la qualificació del 
risc. 
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2.2- Localització de les situacions de risc  
Incendi forestal: 
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Destrucció de la massa forestal 

- Talls en vies de comunicació 

- Afectació a masies i zones habitades 

- Riscos associats: manca de subministrament de 
serveis 

- Afectació a les persones 

- Afectació a la fauna 

Àmbit del Parc. 
Antecedents: 
Cal Trempat (Vilanova del Vallés) 
Alella Parc (Alella) 
Coll Font de Cera (Alella) 
Torrent Pifarrer (Alella) 
Camp de Tir (Alella) 
Can Belloc (Argentona) 
Av. Maresme, 31 (Argentona)  
Can Jover prop Font Picant 
(Argentona) 
El Pujolar (Argentona)  
Urb. Les Ginesteres (Argentona) 
Can Blanc (Argentona)  
Ctra. Plígon Nord (Argentona) 
Sant Jaume de Treià (Argentona) 
Entre riera i C-60 (Argentona) 
S.Miquel del Corss (Argentona) 
Can Balançó (Argentona) 
Quatre Rellotges (Argentona) 
Ctra. Cabrera prop de la seu 
(Cabrera) 
Can Bratrina, Can Parcala (Cabrera 
de Mar) 
Santa Marta (Cabrera de Mar) 
Finca Domenec (Cabrera de Mar) 
Turó Montcabrer (Cabrils) 
Davant Hivernacles IRTA (Cabrils) 
Prop benzinera (La Roca del Vallés) 
Sota Jabalí de Oro (La Roca del 
Vallés) 
Can Campmajor (La Roca del 
Vallés) 
Can Sampere  (La Roca del Vallés) 
Urb. Can Borell (La Roca del Vallés) 
Tº d’en Rifà i Vinyes Can Rodà 
(Martorelles) 
Pessebre (Martorelles) 
C/Montseny (Martorelles) 
Can Rodes (Martorelles) 
Turó Tres Creus (Montornés del 
Vallés) * 2 
C/Mairana Pineda, 10 (Montornés 
del Vallés) 
Urb. La Cisa (Premià de Dalt) 
Pista la Molinera (Premià de Dalt) 
Can Bernardó Premià de Dalt) 
Turó Moreu (Sta.Mª Martorelles) 
Turó Baldiri (Teià) * 2 
Planes d’en Gurguí (Teià) 
Turó Baldiri (Teià) 
Torrent Moncerdà (Tiana) 
Ctra. Km 4-5 (Tiana) 
Masia Mas Romà (Tiana) 
Font de l’Alba (Tiana) 
Urb. Can Mogués (Vallromanes) 
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Can Maura (Vallromanes) 
Barraca sota Can Panna 
(Vallromanes) * 2 
Can Maioles (Vilassar de Dalt) 
Sot d’en Pi (Vilassar de Dalt) 
C/ Comptal (Vilassar de Dalt) 
Kynoikos (Vilassar de Dalt) 
Els Ametllers/Vallmorena (Vilassar 
de Dalt) 
Riera Can sis-cents (Vilassar de 
Mar) 
Casa Camp S/n prop 
autopista(Vilassar Dalt) 
Pla Can Roda (Vilanova del Vallés) 
Urb. Can bosc (Vilanova del Vallés) 
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Accidents: 
 
De muntanya:  
Principals conseqüències i afectació Zones de Risc 
- Relliscades 

- Topades amb pedres o branques 

- Caigudes 

- Ferits lleus i greus 

- Trasllat a l’hospital 

Itineraris, àmbit del Parc. 
Antecedents: 
Torre de Vigilància Castell de Sant 
Miquel (Vallromanes) 
Punt de guaita de Tº Baldiri (Premià 
de Dalt) 

 
Ciclistes (BTT): 
Principals conseqüències i afectació Zones de Risc  
- Excés de velocitat 

- Ferits greus traslladat amb helicòpter 

- Defunció 

- Tall de vies de comunicació 

- Rescat 

Àmbit del Parc 
Antecedents: 
Coll de Porc (Cabrils) 
Cova del Moro (La Roca del Vallés) 
Ca l’Espinal (La Roca del Vallès) 
Sant Bartomeu (Òrrius) 
Hidrant Sant Mateu (Premià de Dalt) 
Cal Bernardó –Cadira Bisbe (Premià 
de Dalt) 
Entre C.Can Gurguí / Pi Teià (Teià) 
Mirador la Cornisa-Coll can Gurguí 
(Teià) * 2 
Font Botxer d’en Nifa (Teià) 
Font Gurguí (Vallromanes) 
Creu Can Boquet (Vilassar de Dalt) 
Camí del Vietnam (Vilassar de Dalt) 
Cruïlla Cal Camat (Vilassar de Dalt) 
Camí de la Costa (Vilassar de Dalt) 
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Trànsit: 
Principals conseqüències i afectació Zones de Risc 
Excés de velocitat 
- Distracció del conductor 

- Invasió de carril contrari 

- Talls en vies de comunicació 

- Risc d’incendi forestal 

- Atropellament per vehicle 

Àmbit del Parc 
Antecedents: 
Brolla de l’Abril (Cabrils)  
Sant Sebastià-Creu can Boquet 
(Cabrils) 
Alella Parc (Alella)*2 
Coll Font de Cera (Alella) 
Sota Camp de Tir (Alella) 
Ca l’Espinal (Argentona) 
200m Berenador els Àngels 
(Argentona)* 2 
Pista Pujolar-Riera Clarà 
(Argentona) 
Font Picant (Cabrera de Mar)*2 
Planes Montcabrer (Cabrera de Mar) 
* 3 
Coll de Porc (Cabrils) 
Can Sagal (La Roca del Vallés) 
Derrera Pedra Blava/GR-92 (La 
Roca del Valles) 
Coll Parpers a La Roca (La Roca del 
Vallés) 
Planes Baldiri (Premià de Dalt) 
Coll de Clau (Teià) * 2  
Cruilla Serra de Teia/ carenera 
(Teià) 
Botxer de’n Nifa (Teià) 
Coll Pau Arenes (Teià) 
Coll Can Grgui (Teià) *2 
Mirador La Cornisa (Teià) *4 
Coll de Clau/Riera (Vallromanes) 
Ctra. Vallromanes-Alella 
(Vallromanes) 
C.Boquet-Roca d’en Toni (Vilassar 
de Dalt)* 4 
Font Freda (Vilassar de Dalt) 
Cal Senyor (Vilassar de Dalt) 
Ca l’Arcís (Vilassar de Dalt) 
100m Roca d’en Toni (Vilassar de 
Dalt) 
Cal Camat (Vilassar de Dalt) * 2 
Creu can Boquet –Cal Bernardó 
(Vilassar de Dalt) * 6 
100m Coll de Porc (Vilassar de Dalt) 
Pi Can Nadal (Vilanova del Vallés) 

 
Transport públic: 
 
Principals conseqüències i afectació Zones de Risc 
- Talls en vies de comunicació 

- Risc d’incendi forestal 

Àmbit del Parc 
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Caça (ferides per arma de foc): 
 
Principals conseqüències i afectació Zones de Risc 
- Talls en vies de comunicació 

- Rescat de difícil accés 

- Ferides per arma de foc 

Àrees de caça APC  
B-10.004/ B-10.005/ B-10.020 
B-10-037/ B-10.047/ B-10.060 
B-10.078/ B-10.079/ B-10.083 
B-10.122/ B-10.153/ B-10.279 
Antecedents:  
Coll Font de Cera (Alella) 
Sant Mateu/ corriol GR-92 (Premià 
de Dalt) 

 
Danys causats per animals: 
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Sense grans conseqüències 

- Ferits lleus 

- Ruscos 

- Picadures, mossegades, etc. 

Àmbit del Parc 
Ruscs d’abelles zona Teià, 
Vallromanes, Premià de Dalt 

 
Extraviament i/o incapacitat de retorn: 
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Gran desplegament de serveis d’emergències Àmbit del Parc 

Antecedents: 
Voltants S. Mateu (Premià de Dalt) 
Mirador La Cornisa (Teià) 
P.Info Creu canBoquet (Vilassar de 
Dalt) 
P.Info Creu can Boquet (Vilassar de 
Dalt) 
Torre guaita Céllecs (Vilanova del 
Vallés) 

 
Meteorològic: 
 
Nevades: Excepcionalment 1 - 2 dies l’any.  
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Talls en les vies de comunicació 

- Riscos associats: manca de subministrament de 
serveis 

- Aïllament d’urbanitzacions i cases separades del 
nucli urbà 

- Aglomeració de vehicles i persones en zones altes 
per fer fotografies 

Àmbit del Parc 
Antecedents: 
Riera Riudemeia (Argentona) 
El Pujolar (Argentona) 
Coll Mercader a Can Girona 
(Sta.MªMartorelles)  
Diverses pistes (Sta.MªMartorelles) 
Via Romana (La Roca del Vallès) 
Antenes Céllecs (Vilanova del Vallès) 
Coll de Porc-Can Tarascó (Vilassar de 
Dalt)  
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Ventades:  

Principals conseqüències Zones de Risc 
- Talls en les vies de comunicació 

- Riscos associats: manca de subministrament de 
serveis 

- Aïllament d’urbanitzacions i cases separades 
del nucli urbà 

- Caigudes d’arbres i branques 

- Altres 

Àmbit del Parc 
Antecedents: 
Coll d’en Pau Arenes (Alella) *2 
100 m Coll Font de Cera (Alella) 
Can Cortes (Alella) 
Alella Parc / GR-92 (Alella) * 6 
Font Eucaliptus (Alella) 
Torrent del Fonoll (Alella) 
Sota Antic Camp de Tir (Alella) 
Can Roviró (Argentona) * 2 
Bell Racó (Argentona) 
Riera Riudemeia (Argentona) * 5 
El Pujolar (Argentona) * 3 
Riera Clarà-Ca l’Ermità (Argentona) * 2 
Ctra. Parpers (Argentona)  
Via Romana (Argentona) 
Turó de l’Infern (Cabrils) 
Creu Montcabrer (Cabrils) 
Pista Telègraf (Montornés del Vallés)  
Turó Montcau (Montornés del Vallès) 
Bosc de ca l’Argent  (La Roca del Vallès) 
Can Planes (La Roca del Vallès) 
Torrent Teixoneres (La Roca del Vallès) 
Can Sagal (La Roca del Vallès) 
Meridià Verd (La Roca del Vallès) * 6 
100m can Tarascó (Òrrius) 
Pedrera Blava (Orrius) 
Cadira Bisbe/ENDESA (Premià de Dalt) * 
4 
Planes Mal Temps (Premia de Dalt) * 4 
Can Bernardó (Premià de Dalt) * 3 
Pista carenera Sant Mateu (Premià de 
Dalt) * 3 
Font i ermita S.Mateu (Premià de Dalt) *2 
Sant Berger-El Remei(Premià de Dalt) 
Can Botey (Premià de Dalt) 
Cadira Bisbe a Tº Baldiri (Premià de Dalt) 
Font de la Mercé (Sta.MªMartorelles) *3 
Can Girona (Sta.Mª Martorelles) *3 
Dolmen Castellruf (Sta.MªMartorelles) 
Font Can Gurri (Sta.MªMartorelles) * 2 
Coll d’Olleta (Sta.MªMartorelles) 
Coll can Gurri-
Galzeran(Sta.MªMartorelles) 
Coll can Gurguí-ur.Les Delícies (Teià) * 2 
Font del Senglar (Teià) 
Entre Cal Fuster i Can Ràpia 
(Vallromanes) 
Can Raspall Vell (Vallromanes) 
Can Malloles (Vallromanes) * 2 
Can Jep de la Mel (Vilanova del Vallès) *2 
Antenes Céllecs (Vilanova del Vallès)*2 
Can Catafalet (Vilanova del Vallès) 
Can Nadal (Vilanova del Vallès) 
Pista Can Lloberes (Vilanova del Vallès)*3 
Torrent d’en Cuquet (Vilassar de Dalt) *3 
Can Ràpia (Vilassar de Dalt) * 2 
Font d’en Mamet (Vilassar de Dalt) *2 
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Pista dels Eucaliptus (Vilassar de Dalt) * 2 
Font Freda a Torrent Cuquet (Vilassar de 
Dalt) 
Cal Senyor (Vilassar de Dalt) 
Camí de la Costa (Vilassar de Dalt) 
Davant Molí Vell (Vilassar de Dalt) 
Pista Font Dirol (Vilassar de Dalt) 
Planes creu de Can Boquet (Vilassar de 
Dalt) 

 
Pluges torrencials:  

Principals conseqüències Zones de Risc 
- Talls en les vies de comunicació 

- Riscos associats: manca de subministrament de 
serveis 

- Afectació zones habitades pròximes a riu i rieres 

- Despreniments de terres i pedres 

- Caiguda de branques a les vies de comunicació 

Àmbit del Parc 
Antecedents:  
150m Coll Font de Cera (Alella) 
Font de l’Esquerda (Alella) 
Alella Parc-Galzeran (Alella) 
Torrent de l’Espinal (Argentona) *2 
Can Roviró (Argentona)*2 
Riera Riudemeia (Argentona) *2 
Tº Castellans (Argentona) 
Coll Gironella -Turó Matacabres 
(Argentona)*2 
Cadira del Bisbe (Premià D)  
Cadira Bisbe-Can Bernardó (Premià 
D) 
Font Mercè-Can Girona 
(Sta.MªMartorelles) *2 
Serra de Teià (Teià)  
Refugi del Vedat (Teià) 
Coll de Clau (Teià) 
Font Can Gurguí (Vallromanes) *2 
Can Gurguí-Torrent Maimó 
(Vallromanes) 
Coll de Clau-Riera Vallromanes  
Can Viló (Vallromanes) 
Can Lloberes-Can Maimó (Vilanova) 
C. Nadal-can Senyor (Vilanova) 
Creu can Boquet-Sant Sebastià 
(Vilassar D) *2 
Can Raspall (Vilassar de Dalt) 
Roca d’en Toni-Creu can Boquet 
(Vilassar de Dalt) 
Torrent d’en Cuquet (Vilassar D)*3 
Cruïlla Carenera-Font Dirol (Vilassar 
D) 
Punt Info creu can Boquet (Vilassar 
de Dalt) 
Can Duch (Vilassar de Dalt) 
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Caigudes de llamps:  
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Tall de subministrament de llum 

- Incendi forestal 

- Risc per les persones (contacte elèctric) 

-  

Parts elevades del Parc 
Zona de Céllecs (Vilanova del 
Vallès-Òrrius) 
Sant Mateu (Premià de Dalt) 
Turó Galzeran (Tiana) 

 
Gelades:  Període curt de començaments de desembre a finals de febrer. 
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Accidents de trànsit 

- Caiguda de persones  

Zones del Vallès; vessants de 
Vallromanes, Vilanova del Vallés, 
Santa Maria de Martorelles, La Roca 
del Vallès, Santa Agnès de 
Malanyanes 

 
Pedregades:  
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Accidents de trànsit 

- Dany a les persones  

Àmbit del Parc 

 
Boires:  
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Accidents de trànsit. 

- Extraviament i/o incapacitat de retorn.  

Itineraris 
Riera de Riudemeia, planes de 
Vilanova i La roca del Vallès, Santa 
Agnès de Malanyanes 

 
Sequeres:  
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Risc d’incendi Principalment  zones meridionals i 

solanes del Parc  
 
Onades de calor:  
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Risc d’incendi 

- Cop de calor 

Principalment zones solanes del Parc 
itineraris 
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Onades de fred:  
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Afectació a les vies de comunicació 

- Hipotèrmia 

Àmbit del Parc 
Itineraris 

 
Inundacions: 
 
Acumulació fluvial:  
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Talls en les vies de comunicació 

- Riscos associats: manca de subministrament de 
serveis 

- Afectació zones habitades pròximes a riu i rieres 

- Despreniments de terres i pedres 

- Accidents 

Torrent i rieres 
Itineraris 
 

 
Riuades:  

Degut a les fortes pendents dels vessants les pluges torrencials donen l’ocurrència d’avingudes 
o riuades que sobtadament recorren alguns dels torrents de la zona.  
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Talls en les vies de comunicació 

- Riscos associats: manca de subministrament de 
serveis 

- Accidents 

Torrent i rieres 
Itineraris 
 

 
Geològic: 
 
Moviments de terres, esllavissades, despreniments:  
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Talls en les vies de comunicació 

- Riscos associats: manca de subministrament de 
serveis 

- Accidents de trànsit 

- Danys a les persones 

Camins 
Itineraris 
Antecedents: 
100m avall Via Romana (Argentona) 
Coll Sant Bartomeu (La Roca del 
Vallès) 
Coll Mercader (Montornés del Vallés)  
Subestació ENDESA (Premià de Dalt) 
* 2  
Font Botxer d’en Nifa (Teià) 
Can Tarascó (Vilanova del Vallès)  
Torrent del Xaragall (Vilanova del 
Vallès) 
CanNadal-Cal Senyor (Vilanova del 
Vallès) * 3 
Céllecs (Vilanova del Vallès) 



 

Protocol d’actuacions del Parc de la Serralada Litoral en situacions d’alt risc o emergències al medi natural. 2014 31 

Davant finca Dunyó (Vilassar de Dalt) 
Feixes Can Ràpia (Vilassar de Dalt) * 
2 
Font d’en Mamet (Vilassar de Dalt) 
Cal Senyor (Vilassar de Dalt) 

 
Fallades de terreny: 
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Talls en les vies de comunicació 

- Riscos associats: manca de subministrament de 
serveis 

- Enfonsament de cases 

- Accidents 

Carretera B-502 
Carretera BV-5106 
Carretera C-1415 
Carretera BV-5001 
Carretera BV-5105 
Carretera B-500 
Carretera BP-5002 
 

 
Sísmic: 
 
Catalunya es pot qualificar com a una zona d’activitat sísmica moderada. En els registres 
històrics hi són descrits fenòmens sísmics de considerable intensitat. Alhora, els diferents 
estudis prediuen zones a on és previsible sismes d’una intensitat igual o superior a VII(2), per a 
un període de retorn de 500 anys. 
Per exemple, hi ha estudis(1) que revelen que a la ciutat de Barcelona podria patir un 
terratrèmol d’intensitat 5 cada 75 anys, la probabilitat d’un sisme d’intensitat 6 cada 500 anys i 
d’intensitat 7 cada 3.000 anys. 
 
(1) PAEM per Risc Sísmic de l’Ajuntament de Barcelona. 
L’anàlisi històric ens marca les següents dates: 

- 03 de març de 1373, amb intensitat epicentral VIII-IX(1) entre la Ribagorça i la Vall 
d’Aran. 

- 15 de maig de 1427, a Olot, amb intensitat epicentral IX(1). 

- 02 de febrer de 1428, amb una intensitat epicentral IX(1) prop de Camprodon, i que va 
produir més de 1000 morts.. 

- 25 de maig de 1448, terratrèmol de magnitud entre VII(2) amb epicentre entre Cardedeu 
i Llinars del Vallès. 

- 19 de novembre de 1923, terratrèmol d’intensitat VIII(2) va produir danys greus a l’Artiga 
de Lin, Vielha i Escunhau. 

- 12 de març de 1927, terratrèmol d’intensitat VII(2) va ocasionar danys importants a San 
Celoni i el Montseny. 

 
Entre el 1300 i el 1995 es disposa d’informació sobre gairebé 900 terratrèmols sentits; i des del 
1996 fins al 2005 s’han registrat instrumentalment gairebé 4.000 terratrèmols, dels quals se 
n’ha sentit 19 amb intensitat més gran o igual que IV(2).  
______________________ 
 
(Font: Institut Geològic de Catalunya). 
1Escala d’intensitat EMS-98 De l’I a XII (VII=Danyós, VIII=Greument danyós, IX=Destructor). 
2Escala grau d’intensitat MSK de l’I a IX (IV=Oscil·lació objectes penjants VII=Danys moderats, 
VIII=Danys greus). 
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Principals conseqüències Zones de Risc 
- Afectació a urbanitzacions i nuclis aïllats. 

- Talls en vies de comunicació. 

- Riscos associats: incendis, explosions, 
ensorraments d’edificis i estructures i 
manca de subministraments de serveis. 

Urbanitzacions i nuclis aïllats de cases i 
masies. 

 
Risc moderat en tot cas s’actuaria segons el SISMICAT. 
 
Torres elèctriques: 
 
Manteniment deficient:  
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Talls en les vies de comunicació 

- Riscos associats: manca de subministrament de 
serveis 

- Incendi forestal 

- Risc per les persones (contacte elèctric) 

Línies Alta i Mitjana tensió 
Transformadors 
Torres de suport a les línies 
elèctriques 

 
Incendi d’instal·lacions elèctriques: 
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Talls en les vies de comunicació 

- Riscos associats: manca de subministrament de 
serveis 

- Incendi forestal 

Subestació elèctrica de Sant Mateu 
(Premià de Dalt) 
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Industrial: 
 
Incendis: 
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Talls en les vies de comunicació 

- Afectació a zones urbanes (considerar fum i foc) 

- Riscos associats: contaminació ambiental, incendi 
forestal i manca de subministrament de serveis 

- Efecte dominó 

Zones industrials limítrofs amb el Parc 
Polígon Industrial  a Can Buscarons 
(Montornés del Vallès) 
Polígon Industrial a Can Font de la 
Parera (Sta.Agnès/La Roca del Vallès) 
Polígon industrial Nord Argentona   
Estació Servei Petrocat Argentona 
Estació servei E.S.Planamar (Vilassar 
de Mar) 
Estació Servei Alella 
Estació Servei Meroil Vilassar de Mar 
Estació Servei Cred Vilassar Dalt) 
Estació Servei Sorli Discau (Premià de 
Dalt) 
Estació Servei Shell Cabrils  
Estacio Servei dos Roca Sur-C-60  (La 
Roca del Vallés) 
Estació Servei Cred La Roca del Vallès 
Estació Servei Servigas (La Roca del 
Vallès) 
Estació Servei Cred Vilanova del Vallès 
Estació Servei  Comercial Vallromanes 
Estació Servei Montornés del Vallès 
Estació Servei Cred Montornés del 
Vallès 

 
Fuites de productes tòxics i perillosos:  
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Talls en les vies de comunicació 

- Riscos associats: contaminació ambiental i manca 
de subministrament de serveis 

- Afectació a les persones 

- Afectació al medi natural 

Zones industrials limítrofs amb el Parc 
  

 

 (*) El número indica la quantitat de vegades que es repeteix la incidència 
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Associats a grans concentracions de persones: 
 
Viu el Parc (campanya escolar): 
 
No consta que a la festa escolar s’hagin produït incidents. No obstant la zona de risc queda 
determinada per la ubicació de l’activitat. 
  
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Accidents: caigudes, picades d’insectes 
- Vies d’evacuació 
- Confinament 

Camps de Sant Mateu 
Pista carenera 
Subestació elèctrica de Premià de Dalt 

 
Matinal al Parc:  
 
No consta que a la festa familiar s’hagin produït incidents. No obstant la zona de risc queda 
determinada per la ubicació de l’activitat. 
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Accidents: caigudes 
- Vies d’evacuació 
- Confinament 

Camps de Sant Mateu 
Pista carenera 
Subestació elèctrica de Premià de Dalt 

 
 
Altres activitats:  
 
Romeria:  
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Accidents: caigudes 
- Vies d’evacuació 
- Confinament 

Pista de Sant Sebastià (Cabrils)- Creu 
de can Boquet – torrent de Can Maimó 
Creu de Can Boquet 

 
Festa Prehistòrica:  
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Accidents: caigudes 
- Risc d’incendi 
- Vies d’evacuació 

Ruta Prehistòrica (La Roca del Vallès) 
 
Carretera BV-5001 

 
Aplec Sant Mateu  
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Accidents: caigudes 
- Vies d’evacuació 

Ermita de Sant Mateu 
Pista carenera 

 
Caminada dels 3 pobles 
 
Principals conseqüències Zones de Risc 
- Accidents: caigudes 
- Vies d’evacuació 

Planes de Can Gurguí 
Pista carenera 
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3- Actuacions en cas de situacions d’alt risc o emergè ncies. 
 
En cas d’activació del protocol per part del Tècnic/a de Guàrdia, s’assegurarà que tot el 
personal del parc tingui coneixement de l’activació , la direcció del Parc o si no està de 
servei els guardes en actiu informaran a tots els equipaments d’ús públic que es puguin veure 
afectats. En cas d’estar desplegat també s’informarà al Dispositiu de Prevenció d’incendis 
(DPI). 
 
A tal efecte s’utilitzarà el llistat telefònic on figuren els equipaments i personal responsable per 
avisar-los. Aquest llistat telefònic s’haurà d’actualitzar anualment. 
 
Els equipaments d’ús públic actuaran com a refugi dels visitants sempre que les condicions ho 
permetin i que l’equipament es trobi en horari de obertura pública. 
 
Tot el personal del Parc, així com el personal dels punts d’informació, atendran les instruccions 
que rebin a través del comandament corresponent, Tècnic de Guàrdia o Direcció, tant pel que 
fa a les actuacions destinades a la protecció i prevenció de riscos dels visitants com pel que fa 
a les mesures d’autoprotecció. 
 
La direcció del Parc si es troba de servei o, en cas contrari, el Tècnic de Guàrdia determinarà, 
davant situacions de risc i/o d’emergència, les mesures que permetin garantir les 
comunicacions internes i externes, donant instruccions per tal que: 
 

- Les línies telefòniques s’utilitzin prioritàriament per a comunicacions relatives a la 
situació de risc i/o emergència i es redueixin al mínim imprescindible les altres 
comunicacions. 

- Tot el personal del Parc  i els equipaments rebin la informació relativa a l’activació del 
protocol i les recomanacions pertinents. 

- El personal de guarderia disposi dels telèfons d’emergència necessaris. 
- Els punts d’informació disposin dels telèfons de l’oficina del Parc i dels guardes en actiu 

per comunicar qualsevol incidència. 
- Es realitzin les comunicacions per emissora per agilitzar la informació, valorar que algú 

es quedi a Control per centralitzar la comunicació. 
- Es posi en coneixement del Tècnic de Guàrdia de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals 

la situació. 
 

A més assegurarà que: 
- Tot el personal disposi dels Equips de Protecció Individual adients i en bon estat. 
- Donarà instruccions als guardes per a què tant els vehicles com les eines estiguin a 

punt. 
 
Per a emergències on sigui possible una previsió, abans d’activar el Protocol d’actuació, el Parc 
pot començar a fer una sèrie d’actuacions preventives per minimitzar les possibles 
conseqüències dels fenòmens previstos. La Direcció del Parc indicarà les actuacions següents: 
 

- Seguiment de la situació (en funció al tipus d’emergència i a la probabilitat de la 
materialització del fenomen). 

- Vigilància i control de zones de risc, mesures per la reducció del risc, preparació per a 
una possible evolució de l’emergència a llindars superiors. 

- Transmissió de la informació al personal del Parc i punts d’informació. 
- Possible reunió del personal del Parc per coordinar-se en les zones a cobrir. 
- Informació als usuaris i veïns sobre el risc: Mesures preventives, consells i 

recomanacions. 
- Comprovació de les comunicacions: emissores i telèfons. 
- Comprovació dels mitjans i recursos disponibles per fer front a l’emergència. 
- Comprovació periòdica de les farmacioles. 



 

Protocol d’actuacions del Parc de la Serralada Litoral en situacions d’alt risc o emergències al medi natural. 2014 36 

 
Control d’accessos 
 
El control d’accessos és necessari en cas d’emergència per nevades, aiguats o inundacions, 
esllavissades, incendis forestals i d’altres que puguin afectar a les vies d’accés al Parc. 
 
El control d’accessos té com a objectiu controlar les entrades i les sortides de persones i 
vehicles de la zona d’emergència. Amb aquest control es pretén: 
 

- Facilitar l’entrada i sortida dels Grups d’Actuació a la zona d’emergència. 
- Establir el control del trànsit i disposició de vehicles dels diferents grups que arriben al 

CCA (Centre de Comandament Avançat)1. 
- Evitar danys a les persones i vehicles per accés a vies insegures. 
- Minimitzar l’efecte de l’emergència sobre la normalitat del trànsit i la seguretat viària. 

 
L’aplicació d’aquesta mesura implica tallar, desviar i controlar el trànsit a la zona afectada, i és 
bàsicament responsabilitat dels integrants del Grup d’Ordre2, d’acord amb el seu pla d’actuació. 
 
1 Operatius d’emergència actuants (principalment Bombers, Mossos d’Esquadra i SEM) i 
d’altres segons l’emergència, activats pel 112 i coordinats pel Director del Pla. 
 

2Assumida pels diferents comandaments del cos de Mossos d’Esquadra (PROCICAT). 
 
3.1 Actuacions davant de condicions meteorològiques  extremes. 
 
Com a norma general s’adoptaran les mesures següents: 
 

� En els equipaments del Parc es penjarà en lloc visible el comunicat del CECAT pel 
coneixement dels visitants: 

o Centre d’informació de Can Boquet 
o Punt d’informació de Can Lleonart 

� Els guardes i el personal dels punts d’informació recomanaran als usuaris suspendre la 
seva visita al Parc mentre les condicions es mantinguin adverses. Advertiran als 
visitants de les zones potencialment perilloses. 

� Es distribuirà el tríptic “Visitem el parc amb seguretat. L’autoprotecció dels visitants”. 
� Si, malgrat tot, alguna persona o col·lectiu persisteix en el seu propòsit de realitzar 

alguns dels itineraris o activitats que presenten situacions de risc, el guarda i/o 
l’informador intentaran recaptar informació en relació amb l’itinerari, l’horari previst i 
telèfon de contacte. I es donaran instruccions oportunes per evitar accidents. 

� Si es produeix l’afectació de la viabilitat a carreteres de la xarxa general, es comunicarà 
a l’administració responsable de la gestió d’aquestes carreteres: 

o B-500 (La Conreria), Generalitat de Catalunya. 
o B-502 (Argentona-Cabrera), Generalitat de Catalunya 
o BV-5001 (ctra. La Roca), Diputació de Barcelona. 
o BP-5002 (Alella-Granollers), Generalitat de Catalunya 
o BV-5106 (La Roca-Òrrius), Diputació de Barcelona 
o C-60 (Mataró-Granollers), Generalitat de Catalunya 
o C-1415 (Parpers), Generalitat de Catalunya  

També es comunicarà als Mossos d’Esquadra, intentant establir una comunicació 
continuada i la coordinació de les actuacions, establint-se (si és possible) el repartiment 
de zones d’actuació pel diferent personal. 

� Els guardes, seguint les indicacions de la direcció del Parc o bé del Tècnic de Guàrdia, 
es situaran a les zones d’accés al parc, o a les zones amb dificultats de pas i ajudaran 
als usuaris sempre que sigui necessari.  

� La direcció del parc comunicarà als ajuntaments implicats i als cossos de seguretat les 
mesures adoptades pel parc i la previsió de punts on es pot concentrar l’afluència de 
vehicles o que poden tenir un major grau de risc. 

� Els desperfectes en equipaments del parc o en instal·lacions dins de l’àmbit del parc 
seran comunicats a la direcció del Parc o al Tècnic de Guàrdia via telefònica. Es 
redactaran els fulls d’incidència indicant el grau d’urgència que requereixen. Després 
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es seguirà el procediment habitual de la resolució d’incidències, descrit en el 
procediment corresponent. 

� Quan les incidències provoquin afectacions greus a la xarxa viària o als equipaments, 
la direcció del Parc ó el Tècnic de Guàrdia vetllarà perquè es pugui actuar amb la 
màxima urgència, tot i que aquesta actuació pugui tenir caràcter provisional. 

� Donar informació a la web del Parc: http://parcs.diba.cat/web/litoral  
 
3.1.1 Actuacions en cas de condicions de neu i gel:  
 
- Si es preveu la persistència de la situació de neu, el personal tècnic del parc prendrà les 

mesures necessàries per tal de netejar la neu i habilitar àrees o espais d’aparcament on 
siguin necessaris. 

- La tasca dels guardes s’orientarà preferentment a regular i ordenar l’accés de vehicles i 
visitants a peu a les zones innivades, vetllant en tot moment per la seguretat i per garantir 
la circulació per les pistes i carreteres obertes al trànsit. 

- Si hi ha perill per les persones o la circulació de vehicles per pistes, se senyalitzaran per 
evitar accidents. 

 
El personal del Parc deurà seguir els següents consells: 

- Comprovar que els vehicles portin cadenes. 
- Portar els equips de protecció individual. 
- Portar material de senyalització: tanques, cons, cinta, etc. 
- Portar alguna eina manual (pala) i motoserra. 
- Comprovar l’emissora i el telèfon mòbil que tinguin suficient bateria. 
- Conduir amb el màxim de precaució. 
- Protegir el cap i la cara i evitar respirar aire directe. 

 
3.1.2 Actuacions en cas de boira persistent: 
 
- Els guardes i personal dels punts d’informació recomanaran als usuaris suspendre la 

seva visita  o excursió als indrets del parc afectats, mentre les condicions es mantinguin, 
remarcant el risc de desorientació i pèrdua.        

- Recomanaran no sortir dels itineraris senyalitzats i en cas de desorientar-se, 
recomanaran quedar-se al lloc fins que els serveis d’emergència el trobin, indicant la 
descripció i, si ho recorden, la darrera fita o senyal que han trobat.   

- Per la naturalesa d’aquest fenomen les activitats després d’un episodi de boira persistent 
es limitaran a la revisió de les possibles incidències i a la valoració per part de la direcció 
del parc de les accions correctores que s’han de prendre per al futur. 

 
El personal del Parc deurà seguir els següents consells: 

- Portar els equips de protecció individual. 
- Comprovar l’emissora i el telèfon mòbil que tinguin suficient bateria. 
- Conduir amb el màxim de precaució i amb les llums enceses. 
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3.1.3 Actuacions en cas de pluges intenses i/o cont inuades i tempestes elèctriques: 
 
- Si, malgrat la recomanació, alguna persona o col·lectiu persisteix en el seu propòsit de 

realitzar alguns dels itineraris o activitats que presenten situacions de risc, el guarda i/o 
l’informador intentaran recaptar informació en relació amb l’itinerari, horari previst i telèfon 
de contacte. Es recomanarà no creuar cursos d’aigua en cap cas. 

- Les esllavissades, despreniments i arbres caiguts en vies de circulació, es senyalitzaran i 
es posaran en coneixement de l’autoritat competent per poder activar els serveis 
d’emergència per restablir la circulació i es recolliran en el full general d’incidències 
 

El personal del Parc deurà seguir els següents consells: 
- Portar els equips de protecció individual. 
- Portar material de senyalització: tanques, cons, cinta, etc. 
- Comprovar l’emissora i el telèfon mòbil que tinguin suficient bateria. 
- Conduir amb el màxim de precaució i les llums enceses. 
- Precaució si s’ha de creuar rieres i torrents. 
- En cas de tempesta elèctrica evitar turons, zones elevades i no amagar-se sota els 

arbres. 
- Precaució amb les línies elèctriques i tanques metàl·liques. 
- Perill d’esllavissades, caiguda d’arbres i branques arrossegades pel vent, carreteres 

inundades o tallades, etc... 
 
3.1.4 Actuacions en cas de vent. 
 
- Si, malgrat la recomanació, alguna persona o col·lectiu persisteix en el seu propòsit de 

realitzar alguns dels itineraris que presenten situacions de risc, el guarda i/o l’informador 
intentarà recaptar informació en relació amb l’ itinerari, horari previst i telèfon de contacte. 
I recomanarà no circular per pistes i carreteres per la possibilitat de la caiguda d’arbres. 

- En cas de ventades que puguin provocar o hagin produït efectes perillosos pels visitants, 
els responsables dels equipaments es posaran en contacte amb l’oficina del parc i si és 
cap de setmana o festiu avisarà als guardes i aquests es posaran en contacte per 
advertir de la situació al Tècnic de Guàrdia. 

- Els dies següents a la ventada la unitat de guarderia dedicarà les jornades a recórrer la 
xarxa viària del parc fent un seguiment de l’estat de la vegetació i informant, mitjançant 
fitxa d’incidència, dels punts que presenten dificultat de pas. Es farà un recull fotogràfic 
que es passarà a la direcció del Parc, perquè faci els tràmits administratius oportuns. 

- En cas de caiguda d’arbres que afectin a les vies de comunicació o causin perill, 
s’activarà els treballs de manteniment per a la retirada dels arbres o branques o en tot 
cas s’activarà el servei de bombers per si poden retirar els arbres i deixar la circulació 
restablerta. 

 
El personal del Parc deurà seguir els següents consells: 

- Portar els equips de protecció individual. 
- Portar les eines a punt i motoserra. 
- Portar material de senyalització: tanques, cons, cinta, etc. 
- Comprovar l’emissora i el telèfon mòbil que tinguin suficient bateria. 
- Conduir amb el màxim de precaució. 
- En cas de tempesta elèctrica evitar turons, zones elevades i no amagar-se sota els 

arbres. 
- Precaució amb les línies elèctriques i tanques metàl·liques. 
- Perill de caiguda d’arbres i branques arrossegades pel vent. 
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3.2 Actuacions en cas d’incendi forestal. 
 
S’actuarà seguint el Protocol d’actuació en cas d’incendi forestal del Parc de la Serralada 
Litoral. 
 
 
3.3. Actuacions davant d’un accident o emergència 
 
Davant de qualsevol tipus d’avis d’accidents esportiu (senderisme, escalada, espeleologia, BTT 
o altres), de trànsit o d’emergència per un sinistre de qualsevol altra naturalesa, la persona o el 
centre receptor de l’avís haurà de posar-ho immediatament en coneixement del 112 i s’avisarà 
al Tècnic de Guàrdia per tal que s’activi aquest protocol, d’acord amb les indicacions següents: 
 
En cas d’accident es poden donar les circumstàncies següents: 
 
3.3.1 Avís procedent dels serveis d’emergència o re scat: 
 
Quan l’avís d’un accident procedeixi dels serveis d’emergència o rescat, el Tècnic de Guàrdia 
avaluarà la necessitat de suport d’aquest serveis i, si és el cas, posarà a disposició del 
comandament de l’emergència els recursos del parc (personal, vehicles, material, equipaments 
i comunicacions). 
 
El Tècnic de Guàrdia donarà les instruccions pertinents i farà les gestions necessàries per tal 
de fer efectiu el suport al qual es refereix l’apartat anterior. Si com a conseqüència d’aquest 
suport, es produeixen afectacions en l’horari del personal, caldrà comptar sempre amb 
l’autorització del Tècnic de Guàrdia. 
 
El personal del parc deurà seguir els següents consells: 

- Portar els equips de protecció individual. 
- Comprovar l’emissora i el telèfon mòbil que tinguin suficient bateria. 
- Conduir amb el màxim de precaució. 
- Seguir les instruccions del Tècnic de Guàrdia i dels serveis d’emergència. 
- Recollir totes les dades possibles: lloc, tipus d’accident, serveis actuants, etc., per 

omplir la fitxa corresponen. 
- Anar informant al Tècnic de Guàrdia del desenvolupament de l’emergència i si és 

necessari sol·licitar la seva presència. 
 
3.3.2 Avís procedent dels mitjans propis 
 
S’entén per “mitjan propis”, el personal del parc i personal dels equipaments. Quan la detecció 
d’una emergència (accident, extraviament) es produeixi amb els mitjans propis (comunicació 
directa dels afectats o de terceres persones, presència directa en la detecció de l’accident), 
s’actuarà de la manera següent: 

- Si es pel personal del Parc aquest ho comunicarà immediatament al centre 
d’emergències, a través del telèfon 112. A continuació ho posarà en coneixement del 
Tècnic de Guàrdia qui activarà aquest protocol i donarà les instruccions oportunes, 
establint comunicació amb el comandament de l’emergència.  

- Si és a través del personal d’un punt d’informació, aquest ho comunicarà 
immediatament al centre d’emergències, a través del  telèfon 112. A continuació ho 
posarà en coneixement de l’oficina del Parc i si aquesta no està operativa donarà avís 
als guardes en actiu i aquests es coordinaran per informar al Tècnic de Guàrdia qui 
activarà aquest protocol i donarà les instruccions oportunes, establint comunicació amb 
el comandament de l’emergència 

 
Quan no es doni una situació d’urgència extrema (atenció immediata a ferits) el personal del 
parc que detecti l’emergència, ho posarà en coneixement del Tècnic de Guàrdia qui autoritzarà, 
si és el cas, la comunicació als serveis d’emergència o donarà les instruccions oportunes en 
cas que la situació es pugui resoldre amb mitjans propis. Aquest supòsit es donaria únicament 
en el cas d’assistència i trasllat d’accidentats molt lleus, que no requereixin atenció mèdica “in 
situ” o bé quan sigui possible la localització i assistència a persones extraviades, que no 
presentin problemes sanitaris.  



 

Protocol d’actuacions del Parc de la Serralada Litoral en situacions d’alt risc o emergències al medi natural. 2014 40 

 
En cas d’estar desplegat el Dispositiu de Prevenció d’incendis i sigui aquest el que detecta 
l’emergència ho comunicarà a Control, aquest ho comunicarà immediatament al centre 
d’emergències, a través del telèfon 112. A continuació ho posarà en coneixement del Tècnic 
de Guàrdia qui activarà aquest protocol i donarà les instruccions oportunes, establint 
comunicació amb el comandament de l’emergència. Des de Control s’avisarà als guardes en 
servei. 
 
En tot cas, quan es rebi la informació de l’emergència es demanarà, si és possible, una sèrie 
de dades per a remetre al Tècnic de Guàrdia i als equips de emergència i salvament si s’escau: 
 
- Descripció de l’accident, número de ferits, avaluació de les lesions i gravetat de les 

mateixes. 
- Quan i on ha ocorregut 
- Coordenades GPS o referència més precisa de lloc. 
- Condicions meteorològiques. 
- Lloc des d’on es dóna l’avís 
- Telèfon de contacte de la persona que l’ha detectat i, si és possible, de l’afectat/s 
- Nombre de persones extraviades, lloc, estat físic i possible itinerari d’accés o zona de 

recerca. 
 
La intervenció del personal propi i dels recursos del parc en l’atenció d’una emergència vindrà 
determinada per les instruccions del Tècnic de Guàrdia i per les necessitats de suport del 
servei d’emergència, que dirigirà l’operació. En tot cas, el Tècnic de Guàrdia farà les gestions 
oportunes i donarà les instruccions necessàries per fer efectiva la disponibilitat del personal i 
recursos propis, donant prioritat a l’atenció de l’emergència. 
 
El personal del Parc deurà seguir els següents consells: 

- Portar els equips de protecció individual. 
- Comprovar l’emissora i el telèfon mòbil que tinguin suficient bateria. 
- Conduir amb el màxim de precaució. 
- Seguir les instruccions del Tècnic de Guàrdia i dels serveis d’emergència. 
- Recollir totes les dades possibles: lloc, tipus d’accident, serveis actuants, etc., per 

omplir la fitxa corresponen. 
- Anar informant al Tècnic de Guàrdia del desenvolupament de l’emergència i si és 

necessari sol·licitar la seva presència. 
- Si és necessari i és possible anar a buscar als serveis d’emergència per acompanyar-

los al lloc del sinistre. 
- Mantenir la calma. 

 
3.3.3 Atenció directa als accidentats 
 
Quan el personal propi hagi d’atendre directament a persones accidentades o extraviades a 
l’espera de l’arribada dels serveis d’emergències i rescat, ho farà d’acord amb les indicacions 
següents: 
 
- Ho comunicarà al Tècnic de Guàrdia i atendrà les seves instruccions. 
- Transmetrà missatges de calma i serenitat als accidentats o extraviats. 
- Si és necessari, practicarà les operacions de primers auxilis bàsiques i mirarà de 

mantenir l’accidentat el més resguardat possible de les circumstàncies ambientals. 
- Controlarà l’evolució dels accidentats i ho informarà als serveis d’emergència per tal 

d’atendre, si és el cas, les seves indicacions. 
- Només procedirà al trasllat dels accidentats o extraviats en cas de rebre instruccions en 

aquest sentit des dels serveis d’emergència amb el vist i plau del Tècnic de Guàrdia. 
- Un cop es produeixi l’arribada dels serveis d’emergència, es posarà a la seva disposició 

d’acord amb les indicacions del Tècnic de Guàrdia. 
 
Quan per raons d’extrema urgència o impossibilitat tècnica el personal del Parc hagi d’intervenir 
en una emergència i realitzar actuacions sense el coneixement previ del Tècnic de Guàrdia, li  
ho comunicarà tant bon punt les circumstàncies ho facin possible. 
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Actuació del personal en cas d’accident i fins l’ar ribada dels serveis sanitaris. 
Valoració de l’accident: 
 

- Què ha passat? 
- Continua existint el perill? 
- Puc minorar-lo i posar-hi remei? 
- Disposo d’ajuda d’altres persones? 
- Puc apartar a les víctimes del perill o el perill de les víctimes? 
- Quants ferits hi ha? 
- Quin és el més greu? 

 
Seqüencia específica d’actuació: 
 

- Protegir 
- Avisar 
- Socórrer 

 
Per tal de socórrer: 
 

- Explorar els signes vitals. 
- Explorar completament l’accidentat de cap a peus. 
- Actuar segons les lesions que presenti. 

 
S’actuarà d’acord a aquest ordre: 
 

- Els ferits amb aturada cardio-respiratòria. 
- Els que presentin hemorràgies importants. 
- Els que estan inconscients o en estat de xoc. 

 
Actuació bàsica: 
 

- Protegir-se (guants, protecció en el boca a boca...). 
- No fer més del que es coneix. 
- Evitar més lesions a l’accidentat. 
- Impedir que empitjorin les lesions. 
- Manipular al ferit el mínim possible i amb precaució. 
- No mobilitzar al ferit si no és necessari. 
- Examinar al ferit per veure que podem fer. 
- No donar aliments ni begudes a l’accidentat. 
- Abrigar l’accidentat. 
- Desbotonat la roba que pugui molestar. 
- Tranquil·litzar al ferit i no donar males notícies. 
- Col·laborar amb el sanitaris. 
- Evitar els curiosos pel voltant. 
- No evacuar a l’accidentat sense autorització mèdica. 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ SEGONS PUNT 1 i 2 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ SEGONS PUNT 3 
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3. Annexos  
 
 
3.1. Directori de telèfons d’emergències: bombers, centres sanitaris i hospitals, 

cossos de seguretat, ajuntaments  (policia local i/ o alcalde o contacte de 
referència), serveis de manteniment de les carreter es, empreses de 
subministraments bàsics. 

 
3.2. Directori de telèfons de tot el personal propi  i de la cadena de comandament. 
 
3.3. Directori de telèfons i contactes de tots els equipaments del Parc. 
 
3.4. Directori de telèfons de masies, habitatges i equipaments privats aïllats (exclosos 

els nuclis urbans). 
 
3.5. Directori d’empreses amb maquinària pesada i d ’empreses de manteniment 

d’instal·lacions. 
 
3.6. Inventari i localització del material propi su sceptible de ser utilitzat. 
 
3.7.  Llocs d’acollida d’evacuats 
 
3.8.  Xarxa viaria 
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3.1. Directori telèfons d’emergència 

Telèfon únic d’emergències 

 
    
3.1.1 Bombers: 
 
Oficina Regió  Metropolitana Nord 935 820 343 
Control Emergències (Regió Metropolitana 
Nord)  

935 820 404 

Parc Granollers (oficina) 93 849 00 16 
Parc Granollers (urgències) 93 849 60 80 
Parc Mataró (oficina) 93 757 86 86 
Parc Mataró (urgències) 93 796 10 80 
   
3.1.2 Forces de seguretat: 
 
Mossos d’Esquadra  
Emergències 112 
ABP Mollet 93 565 99 00 
ABP Premià 93 741 81 85 
ABP Mataró 93 741 81 00 
ABP Granollers (i ARRO) 93 860 85 00 
 
 
Guàrdia Civil  
Emergències 062 
Central operativa de serveis Barcelona 936 823 030 
Seprona (Maresme i Barcelonès) 937 524 855 
 
Policia Local: 
Alella 93 555 24 12 
Argentona 93 797 13 13 
Cabrera de Mar 93 754 04 01 
Cabrils 93 753 01 52 
La Roca del Vallès 93 842 20 75 
Martorelles 630 96 83 83 
Montornès del Vallès 93 572 11 10 
Premià de Dalt 93 693 15 00 
Sta. Mª de Martorelles (és P.L. Martorelles) 630 96 83 83 
Teià 666 53 58 58 
Tiana 93 395 15 15 
Vallromanes 659 00 00 05 
Vilanova del Vallès 93 845 93 03 
Vilassar de Dalt 93 753 98 38 
 
Agents Rurals: 
Central Torreferrussa i Vallès Occidental: 
Centraleta 

935 740 036 

Central Torreferrussa i Vallès Occidental: 
Control 

935 617 000 

Maresme 937 500 627 
Vallès Oriental 938 603 328 
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3.1.3 Altres grups d’actuació: 
 
Protecció Civil: 
Montornès del Vallès 606 35 00 81 
Vilanova del Vallès 93 845 69 98 / 651 87 63 43 

protecciocivil@vilanovadelvalles.cat 
 
ADF’s: 
.Federació d’ADF del Maresme  93 750 98 63 
ADF Burriac (Cabrera de Mar, Cabrils, 
Vilassar de Mar) 

670 716 076 

(Cap operatiu) 667 182 792 
ADF Conreria, la (Alella, Tiana, Vallromanes, 
St. Fost, Sta. Mª de Martorelles, Martorelles, 
Montornès del Vallès) Cap operatiu 

607 403 720 
687 725 359 

ADF Òrrius   Ajuntament 93 797 14 55 
(Cap operatiu) 660 983 367 
ADF Premià de Dalt 607 212 110 
ADF Serra de Marina (Arenys de Munt, 
Argentona, Dosrius, La Roca del Vallès, 
Mataró, Vilanova del  Vallès)  

 639 91 75 60 

ADF Teià                666 046 909 
666 596 748 

ADF Vilassar de Dalt   609 23 45 82 
   
3.1.4 Emergències sanitàries:  
 
Sanitaris: 
Emergències 061 
Transport Sanitari de Catalunya 904 105 555 
 
Creu Roja: 
Argentona                93 797 16 56 
Granollers (obert dl a dv de 09:00-13:00 i de 16:00 a 
19:00) 

              93 861 12 40 

Mataró               93 741 02 25 
 
3.1.5  Hospitals i CAPS: 
 
Hospitals: 
Granollers (Hospital General) 93 842 50 00 
Mataró 93 741 77 00 
 
CAPS: 
Argentona                            93 756 10 92 
El Masnou                            93 555 74 11 
Montgat                            93 469 49 30 
Montornès del Vallès                            93 572 03 03 
Premià de Mar                            93 754 77 11 
St. Fost de Campsentelles                            93 579 54 06 
Vilassar de Dalt                            93 750 88 64 
Vilassar de Mar                            93 754 06 42 
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3.1.6   Ajuntaments: 
Alella 93 555 23 39 
Argentona 93 797 49 00   
Cabrera de Mar 93 759 00 91 
Cabrils 93 753 96 60 
La Roca del Vallès 93 842 20 16 
Martorelles 93 570 57 32 
Montornès del Vallès 93 572 11 70 
Premià de Dalt 93 693 15 15 
Sta. Mª de Martorelles 93 593 18 28 
Teià 93 540 93 50 
Tiana 93 395 50 11 
Vallromanes 93 572 91 59 
Vilanova del Vallès 93 845 92 77 
Vilassar de Dalt 93 753 98 22 
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3.2. Directori de tot el personal propi i de la cad ena de comandament 
 
 
Tècnic de Guàrdia OTPN  ext 139126 630 978 710 
Oficina del Parc  93 754 00 24 
Fax de l’oficina del Parc 93 754 00 22 

Sobreguarda 656 99 95 95 

Oficina Tècnica de Parcs Naturals 934 022 428 

Centraleta Diputació 934 022 222 

 
Tècnics: 
Pac Rodríguez, Iguázel ext 139305 686 334 101 

Loire Fernández, Roser  695 387 899 

Iglesias Pérez, Modesta ext 139600 648 685 001 

Navarrete Galera, Toni ext 139642 648 685 093 

 
Guarderia: 
Laura León 656 99 95 95 

Borja Polo* 690 922 802 

Glòria Martín 675 759 426 

Diego Fernández 656 903 641 

Jose Vélez 607 799 324 

Jordi Ponce 675 759 427 

 
Pla de vigilància contra incendis forestals Litoral  
Coordinador 699 432 468 

Control (Bombers Mataró) 
 

93 741 12 04 
93 758 81 28   
93 796 10 80 

 
 
3.3. Directori de telèfons i contactes de tots els equipaments del Parc. 
 
EQUIPAMENT RESPONSABLE  TELÈFON 
Centre de Documentació del parc (Vilassar 
de Dalt) 

Toni Marí 
656 903 642 

p.slitoral.cd@diba.cat 

Centre d’Informació de Can Boquet 
(Vilassar de Dalt) 

Toni Marí 656 903 642 
p.slitoral.canboquet@diba.cat 

Punt d’Informació de Can Lleonart (Alella) Marta Ribes 
93 555 46 50 

p.slitoral.lleonart@diba.cat 
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3.4. Directori de telèfons de masies, habitatges i equipaments privats aïllats. 
 
ALELLA  

  Can Colomer Enric Alcaraz 935409065 
Can Cabús Mireia Barnada 935551347 
Can Pau Areus 935406264 
Can Serra 935406264 
Can Magarola 935552395 
Can Jonc Antonio 935552068 
Can Cortès Conxita 630202422 
Mas Coll 935553516 
Can Paredes 935552345 
Can Casals 935553646 
Can Comalada 935557388 
Can Sans Maria 639854013 
Can Creixells 935551516 
Can Coma Clara Sr. Santos 935550358 
Villa Enriqueta Isabel 935557280 
Cal Mallorquí Laia 608399841 
Cal Roure 935403148 
Can Poc 637204910 
Can Codina Maria 630174806 
ARGENTONA 

  Can Tomàs 937970659 
Can Boringues de Baix 937972477 
Can Riudameia Xavier Homar 937971529 
Can Navas o Bell Racó Miquel 937972304 
La Feu Enric Martinez Garcia 937971116 
CABRERA DE MAR  

  Ca l’Escarraman Josep Almera Planes 937 590 573 
Can Rigol Mari 937 594 090 
Can Cuyàs Jordi Cuyàs 937 595 040 
Can Tatay Conxita Teixidor 937 500 910 
CABRILS  
Can Dalmau Rafel Albert (masover) 636 861 693 
Hípica 937 533 639 
MARTORELLES  

  Les Licorelles Esteve Simó 652278520/935932995 
MONTORNÈS DEL VALLÈS  
Can Sala 935 683 485 
ÒRRIUS 

  Can Tarascó 937 560 184 
Can Cot 937 970 507 
Mas Céllecs Xavi 625 177 715 
Sant Bartomeu de Cabanyes 937 560 923 
Ca l'Andreu Francesc Prat 937 971 456 
PREMIÀ DE DALT  

  La Molinera Pedro - Glòria 937 533 339 
Can Bernardó Francesc Xurigué 652 829 977 
Can Riera Sra. Graciela 937 513 286 
Can Gallemí 629 390 807 
STA Mª MARTORELLES  

  Can Girona 935 932 165 
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LA ROCA DEL VALLÈS  

  Can Salvi Xic 938 420 761 
Can Capella 938 421 658 
Can Balderic (Gladeric?) 938 422 134 
Can Canela Adolfo Rodríguez 636 445 402 
Can Santpere 938 422 924 
Can Païssa, 3 Glòria Giménez 650 841 494 
Can Païssa 937 445 001 
Can Berengó Marta Casas 650 436 319 
Can Païssa II 938 420 273 
Can Companys de Baix Teresa Vila 938 420 935 
Can Companys de Dalt 938 422 729 
Ca l'Espinal Jose guarda 937 592 639 
Can Bloch Hugo fill 619 494 917 
Can Forns Jose Vélez 676 131 412 
Can Montcau Montse Castells 938 420 299 
Can Parpers 938 421 278 
Can Parpers Pedro Menchen 647 445 003 
Nostra Sra dels Àngels Antonio Doladé 938 420 820 
Can Sagal Santi (propietari) 938 422 944 
Cal Tonico Santi Vallhonesta 938 422 190 
Can Planas Núria Maimó 934 191 920 
TEIÀ 

  Can Munt Alfred Sedó Peris Mencheta  
Ca l'Oriac Agustí  935 553 897 
Can Lledó Fatima Lledó  935 553 344 
Can Móra Victor Puigoriol 935 553 061 
Can Canjon Josep Carbó Capdevila 935 553 417 
Can Ventosa Sofia Francí 696 033 205 
Can Bruguera J.Mª Torrens 600 481 957 
Can Wertheim Daniel (Policia.L.) 607 869 989 
Ca l'Antiga Jordi Sala 935 553 928 
Can Godó Jaume Ginés (masover) 629 975 066 
Can Raspall 935553967 
Can Bray Antonio Gonzalez Garay  935 552 401 
 Can Lluisa Pere Bonastre 932 466 570 
Cal Turó Isolina Cendón 935 553 246 
Muntanya Francesc Muntanya 935 555 829  
VALLROMANES  

  Can Cirera Lluis Ariçó 9357291884 
Can Beco Merxe 678843487 
Can Sala Xic Azu del Olmo 607 112 987 
Cal Fuster Toni Ruiz 935 550 513  
Can Raspall 935 553 967 
Can Sala Gros Carlos Cascante 935729285 
Can Serraclar Josefina Botell 935 729 537 
Ca l'Agutzil Isidre Bosch 935 729 468 
Can Borrec Cristina 639 374 597 
Can Roget Joan Gomis 935729308 
Can Gallemí Manolo Martinez 635558334 
Can Panna Carlos Torres 600 556 124-23-22-21 
Can Gordi Camping El Vedado 935 729 026 
Can Pau Carlí Leandro Triguero (masover) 645 901 455 
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Can Maimó Mariano Sanz 938 459 804 
Can Gurguí 935 729 020 
El Molí de Cuquet (nou) Jaume Seda (prop) 933 467 538 
Can Barraquer Cristina 639 374 597 
ElsCastanyers-Casa-c Rosa Zanini 693 393 078 
Can Manco David Valls 627 742 428 
ElsCastanyers-Casa-a Isabel Simarro  626835 190 
Can Cerdà Propietari hípica 935 729 010 
VILANOVA DEL VALLÈS  
Can Nadal 938 459 702 
Can Rabassa Georgina Bajona 657 024 814 
Can Jep de la Mel Elena Martínez 935 404 890 
Can Cuè Cristina Cué 639022537 
VILASSAR DE DALT  
Ca l'Isern germà Romero 659 119 984 
Ca l'Arcís Mercedes Guijarro 937 508 159 
Can Lloberes 937 524 609 
Can Miqueló Vell David Carmona (fill) 678 721 473 
Can Garrimbau Jordi Salicru 606 201 100 
Cal Senyor 937 530 470 
Ca l'Adelantado 637 509 474 
Can Pere Mataró Pere Mataró  935 729 333 
Can Ràpia Enric Vilà 935 727 946 
Can Miqueló Nou Cándido Herrero 937 434 046 
Can Valleu Ramon Sancliment 937 533 561 masia 
Can Boquet Toni Cerdà 670 275 064 
Can Marquès Montserrat Mainou 937 530 856 
Can Abellan Ignasi Garcia 653 383 110 
Les Ginesteres Josep Canals 609 234 582 
Can Mayolas Cristina Teichman 607 711 534 
Ca la Laia Javier 696 611 954 
Ca l'Isidret 935 729 255 
Can Font Freda Enric Piferrer 653 949 821 
Finca els Rosers Lluis Tierz 633 445 497 
Jara Chiquito J.Luis Jara 630 560 459 
El Molí de Cuquet (nou i vell) Jaume Seda 933 467 538 jseda@xtec.cat 
Can Mataró 935 729 333 
Can Pujol Sr. Cuixart 935 729 667 
Can Rac Fina Barba (filla) 619 783 010 
Can Recoder Sr. Ganduxer 938 491 446 
Kynoikos Mai 937 509 332 
Cal Dutch 937 434 118 
Sant Salvador Sr. Romero 937 531 703 
Cal Duñó Sr. Duñó 656 832 795 
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3.5. Empreses Proveïdores 
 

Àmbit Nom o raó social Població Telèfon 

Treballs forestals Federació d'ADF del Maresme Cabrils 937509863 

Maquinària Joan Ramon Martinez Vilassar de Mar 937591189 

Treballs forestals Agroviure S.L 
Les Franqueses del 
Vallès 938494798 

Residus especials Josep Cirera i Francàs Lliçà d'Amunt 617459054 

Treballs forestals Obres Merlès, S.L. Prats de Lluçanès 667771935 

Instal·lacions 
Endesa Distribución Eléctrica, 
S.L. Barcelona 902507750 

Instal·lacions Tradia Telecom, S.A. Hospitalet de Llobregat 935678910 

Treballs forestals Foresab Sabadell 937155612 

Instal·lacions Ingesco-Quibac,S.A. Terrassa 937360300 

Maquinària Establiments Sabater Argentona 937414232 

Desembussos Pere i Àngel, SL Vilassar de Mar 937502071 

Instal·lacions Sorea Premià de Mar 937522891 

Maquinària Gicsa Cabrera de Mar 937591035 

Maquinària Ormat,S.A. Cabrera de Mar 937591139 

Maquinària Agripol SL Palafolls 937657007 

Treballs forestals 
Explotacions Forestals Casas 
SL La Roca del Vallés 938444466 

Treballs forestals 
Graves i Excavacions 
Castellot, S.A. Prats de Lluçanès 938560576 

Maquinària Codina Granollers 938600003 

Maquinària Lluís Bosch, S.L. Granollers 938704838 

Instal·lacions Abertis autopistes Barcelona 902200320 

Treballs forestals Els Avis De la Fusta S.L Cànoves i Samalus 938612107 

Treballs forestals Excavacions Salvi Cabrera de Mar 606030793 

Treballs forestals Forestal Catalana Barcelona 934910332 
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3.6. Inventari i localització del material propi su sceptible de ser utilitzat. 
 

2 MOTOBOMBA AUTÒNOM 400 l 

1 GENERADOR HONDA EC5000 

1 GENERADOR  HONDA ET-4500 

1 GRUP DE PRESSIÓ  KARCHER 

1 ASPIRADOR  KARCHER 

1 FORMIGONERA CARRETILLA 

6 TANCA MÒBIL 

6 SENYALITZACIÓ EMERGÈNCIA 

1 MOTOSERRA STIHL  MS260 

1 MOTOSERRA STIHL PETITA 

1 MOTOSERRA HUSQVARNA Mod.55 

1 MOTOSERRA YOMATSU  G-310 

1 MOTOSERRA telescòpica HUSQVARNA 

1 DESBROSSADORA STIHL FS-300N 

1 BUFADOR  BG-85 

1 MARTELL PICADOR HITACHI 1240w H65SB2 

1 DESBROSSADORA STIHL - A 

1 SERRA DE DISC  PER FUSTA 

1 SERRA RADIAL 

1 SOLDADOR 

1 MARTELL  PERFORADOR BOSCH 
Farmacioles  

Unitats Ubicació 

8 individuals Guaites 

5 vehicles 

3 centre treball 2 Oficina 

1 Magatzem 
 

 

 
 
Vehicles: 
 

1 NISSAN PICK UP  BKT9326 

1 NISSAN PICK UP  CTK7290 

1 NISSAN TERRANO DGD1257 

1 NISSAN TERRANO DLP1569 

1 NISSAN NAVARA FSC8576 

1 REMOLC  CARDONA L2 
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3.7. Llocs d’acollida d’evacuats. 
 
Alella 
Pavelló esportiu A. Vera Passeig de la Creu de Pedra, 29-31 935401993 
Centre Cultural Can Lleonart Plaça Germans Lleonart, 1 935404024 
 
Argentona 
Pavelló Municipal d’Esports Av. Països Catalans, sn 937970151 
 
Cabrera de Mar  

  

Pavelló Municipal d’Esports C. la Riera s/n 937590091 
Alberg Torre Ametller Camí de Santa Elena, sn. 937594448 
 
Cabrils 
CEIP L’Olivera Av. Santa Elena,66-70 937508060 
Centre Cívic La Fàbrica Carrer Domènec Carles, 21 937509221 
 
La Roca del Vallès 
Centre Cívic Sta. Agnès C. Jaume Cuyàs, s/n 938422574 
IES La Roca Pl. Sant Jordi, s/n 938422414 
Hotel Ciutat de Granollers C. Turo Bruguet, 2, Granollers 938796220 
CEIP Pilar Mestres C. de Goya, 7 938422752 
CEIP La Torreta C. Josep Torelló, 6 938705321 
Escola Sta. Agnès C. Pau Casals cantonada C. Llevant 938799287 
Església de La Roca C. Església,2 938422525 
Església de Sta. Agnès C. Jaume Cuyàs s/n 938422113 
Església de La Torreta Ptge. Santa Maria del Jaire, s/n 938702021 
Pavelló Municipal d’Esports 
de La Roca 

C. Església, s/n 938424050 

 
Martorelles (Sta. Maria de Martorelles) 
CEIP Les Pruneres C. Lleida, 1 935795315 
CEIP Simeó – Rabassa C. Pompeu Fabra s/n 935934617 
Escola Centre de suport a la 
llar 

C. del Parc  

Església Parròquia Sant 
Joaquim 

Plaça de l’Església s/n 935932134 

Pavelló C. Camp Puig, s/n 935706382 
 
Montornès del Vallès 
Pavelló municipal d’esports Gran Vial, 3 935721170 
 
Teià 
Pavelló Poliesportiu El Cim  C/ Josep Puigoriol, 68-84 935405151 

 
Camp de Futbol de Sant 
Berger 

Torrent de Sant Berger  

 
Tiana 
Escola Lola Anglada Castellar, 7 934655626 
Institut Tiana Eduard Fontserè s/n 933951719 
Fundació Pere Tarrés Ctra. B-500, km 6 933951011 
 
Vallromanes 
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Casal de Vallromanes Rbla de Valllromanes, 65 935728174 
CEIP Tres Pins Ps Mas Morera s/n 935729484 
Escola Bressol C. Torre Tavernera s/n  935728020 
 
Vilanova de Vallès 
Pavelló Municipal d’Esports C. Maria Aurèlia Capmany, 2-4 938458429 
 
Vilassar de Dalt 
Pavelló Municipal d’Esports C. Marquès de Barbarà, s/n 937531111 
(Pla d’Emergències Municipal en revisió) 
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3.8. Xarxa viària. 
 
Xarxa rodada primària: 
 
B-500 (La Conreria), Generalitat de Catalunya. 

B-502 (Argentona-Cabrera), Generalitat de Catalunya 

BV-5001 (ctra. La Roca), Diputació de Barcelona. 

BP-5002 (Alella-Granollers), Generalitat de Catalunya 

BV-5106 (La Roca-Òrrius), Diputació de Barcelona 

C-60 (Mataró-Granollers), Generalitat de Catalunya 

C-1415 (Parpers), Generalitat de Catalunya  
 
 
Xarxa rodada secundària: 
 
Pista carenera 

Codi Nom Municipi Longitud 
CA-1 Tanca de la Conreria - Tº Galzeran Tiana 1.323 
CA-2 Tº Galzeran - Tanca Alella Park  Alella 2.021 
CA-2.1 Tanca Alella Park - Coll Font de Cera Alella 427 

CA-3 
Coll Font de Cera - Can Boquet 

Alella-Teià-Premià de Dalt-Vilassar de 
Dalt 5.878 

CA-4.1 Can Boquet - Roca d'en Toni Vilassar 773 
CA-4.2 Roca d'en Toni - Cal Camat Vilassar 1.216 
CA-5 Cal Camat - crta. Mútua Metal·lúrgica Cabrils 871 

CA-6 
Crta. Mútua Metal·lúrgica - Tº 
Matacabres Cabrils-Argentona 1.785 

CA-6.1 Tº Matacabres-El Pujolar Argentona 1.263 
CA-7 Coll Parpers-Ca l'Espinal-St. Carles Argentona 1.700 
CA-8 Coll Parpers-Pedrera Pedra Blava Òrrius 2.616 

 
Pistes transversals 

Codi Nom Municipi Longitud 
TR-1 Serra de Teià (av sant Mateu) Teià 750 
TR-2 Coll de Clau - Vallromanes Vallromanes 2.135 
TR-3 Creu de can Boquet-Cabrils Cabrils 2.100 
TR-4 Creu de can Boquet-Can Maimó Vilassar de Dalt-Vilanova del Vallès 3.278 
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Pistes d’accés 
Codi Nom Municipi Longitud 
AC-1 St. Bartomeu-Cal Camat Òrrius-Vilassar de Dalt 3.200 
AC-2 Can Nadal-Planes de fum Vilanova del Vallès 2.196 

AC-2,1 
Can Nadal-Can Jep de la Mel (can 
catafalet) Vilanova del Vallès 1.994 

AC-3 Sta. Agnès-Urb. St. Carles La Roca del Vallès 2.360 
AC-4 Sant Mateu - Turó d'en Baldiri Premià de Dalt 613 
AC-5 Tº de Baldiri-Cadira del Bisbe Premià de Dalt 1.300 
AC-6 Vilassar de Dalt-Can Boquet Vilassar de Dalt 1.495 
AC-7 Roca d'en Toni-Can Lloberas Vilassar de Dalt 1.994 
AC-8 Can Gurguí-Riera Vallromanes Vallromanes 2.300 
AC-9 Can Gurguí-Cal Fuster-Can Viló  Vallromanes 2.500 
AC-9.1 Cal Fuster - torrent Cuquet Vallromanes 386 

AC-10 Can Girona - Coll Mercader - 
Montornes Sta. Mª de Martorelles/Montornès 740 

AC-11 Cabrils-Mútua Metal·lúrgica Cabrils asfaltat 
AC-12 Coll de Porc-Òrrius Cabrils-Òrrius 1.270 
AC-13 Planes del Fum-Òrrius Vilanova-Òrrius 1.600 
AC-14 Font Freda-Cal Senyor Vilassar de Dalt 600 
AC-15 Cal Senyor-Can Nadal Vilassar de Dalt-Vilanova 3.211 

AC-16 
Can Planes-Font de la Mansa-Ca 
l'Argent (MV) La Roca del Vallès 4.476 

AC-16.1 Serra Ameia - Tº del Gall La Roca del Vallès 851 

AC-16.2 Can Berengó- Tº del Gall La Roca del Vallès 591 
AC-17 El Pujolar-Riera Clarà Argentona 1.368 

AC-18 
Riera Vallromanes-font Cuquet (per 
can Viló) Vallromanes 1.000 

AC-19 Pedrera pedra Blava-St. Bartomeu Òrrius 1.000 
AC-20 Can Girona-Font de la Mercè Sta. Mª de Martorelles 1.200 
AC-21 Font Picant-Planes Montcabrer Cabrera-Cabrils 1.700 
AC-22 El Pujolar-Mal Pas Argentona 1.300 
AC-23 Coll de Clau-Riera Teià Teià 1.500 
AC-24 Cadira del Bisbe-Cal Bernadó Premià de Dalt 1.875 
AC-26 Òrrius-Can Blanc Òrrius 1.900 
AC-27 Can Vinyamata -Pedra Blava Òrrius 1.040 

AC-30 Can Corbera- Golf Vallromanes Vallromanes 2.219 
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Pistes d’accés restringit 
Codi Nom Municipi Longitud 
AR-01 Can Corbera-Castell St. Miquel Vallromanes/Montornès V. 970 
AR-02 Riera Riudameia-Òrrius Argentona/Òrrius 1.900 
AR-03 Can Roviró-Parpers Argentona 1.897 
AR-04 Font Sunyera-Tº Galzeran Sta. Mª Martorelles 1.800 
AR-05 Can Corbera - Can Maioles Vallromanes 1.850 
AR-06 Camí dels Eucaliptus Vilassar de Dalt 1.380 
AR-07 Can Lloberas-Can Maimó Vilassar de Dalt/Vilanova del Vallès 2.150 
AR-08 Sant Bartomeu-Tº Céllecs (Antenes) Òrrius/Vilanova V. 1.990 
AR-09 Tº Céllecs-cruïlla escut català Òrrius/Vilanova V. 824 
AR-10 Can Jep de la Mel-Urb. Ruscalleda Òrrius/Vilanova V. 2.944 
AR-11.1 Coll Mercader-Tº de la Salve Montornès V. 2.196 
AR-11.2 Coll Mercader-Telègraf Montornès V. 2.375 

AR-12 
Sta.Mª-pedrera-castellruf-coll can 
Gurri-Font de la Mercè Sta. Mª Martorelles 2.300 

AR-14 Cabrils a Montcabrer Cabrils 1.100 

AR-15 
Cabrera - Turó de Burriac - Argentona Cabrera-Argentona 

1.400 asf 
2075 

AR-15.1 Monòlit a Castell de Burriac Cabrera de Mar 303 
AR-15.2 C/. Camí Argentona-Creu de l'abella Cabrera de Mar 836 
AR-16 Tº Matacabres-Can Serra Lledó Argentona 1.300 
AR-18 Coll C. Gurrí-Font Mercè-Can Barbeta Sta. Mª Martorelles 2.388 
AR-19 Vinyes Can Jonc-Urb. Mas Coll Alella 700 
AR-20 Pista Vallès-Can Gurri a Galzeran Vallromanes-Sta Mª Martorelles 3.481 
AR-21 Mirador Teià-Vedat Teià 1.500 
AR-22 Accés a Tº Cirers Cabrils 600 
AR-23 Tº Baldiri-Cementiri Teià 1.400 
AR-24 Antenes Céllecs-Can Nadal Vilanova 1.260 
AR-25 Pont Ca l'Espinal-Urb. St. Carles Argentona 1.000 
AR-25 Pont Ca l'Espinal-Urb. St. Carles Argentona 1.000 
AR-27 Camp tir Alella-Crta. BP-5002 Alella 1.000 
AR-28 Camp de tir Alella-riera Coma Clara Alella 1.900 
AR-29 Plana del Mal temps- Cementiri Teià 1.626 
AR-30 Pedrera Gallemí-TºGalzeran Sta. Mª Martorelles 2.718 
 AR (AC-
25)   Font Sant Mateu   Premià de Dalt  300 
 
Pistes d’intervenció (prevenció incendis) 
Codi Nom Municipi Longitud 

IN - 1 
Camí de Can Mastruc al pont de 
cabrils Cabrils 600 

IN - 2 
Quatre camins-Coll Gironella (Tº 
Cirers) Cabrils-Argentona 500 
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Mesures correctores i prevenció de 
riscos  

als equipaments lleugers de la 
Xarxa de Parcs Naturals 

 
Parc de la Serralada Litoral 

 
 
 
 
 
1. Àrees d’esplai o pícnic - NO en disposa 
2. Aparcaments - 1 
3. Senders i itineraris – 10+1 doble 
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2. Aparcament: La Cornisa (part 11-6)           Parc: Serralada Litoral 
 

Fonts i causes del risc Risc Mesures genèriques de prevenció 
Índex 

de 
risc 

Mesures correctores adoptades 

Desinformació i 
desconeixement del medi per 
part dels visitants 

Accidents diversos per 
desconeixement del medi 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als visitants (a la fita d’inici, 
tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link3 a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya.  
- Senyalització específica d’indrets amb situacions de risc identificades.  

TO 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link4 a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 
 

Manca de previsió horària, 
caiguda de la nit. 

Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Mantenir en bon estat la senyalització. 

TO 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya. 

- Mantenir en bon estat la senyalització. 

Manca de formació del 
personal.  

Incapacitat de fer front a 
una emergència. 
 

- Formació específica del personal (primers auxilis, emergència i 
evacuació, seguretat en  la muntanya). 

- Posar a disposició del personal del parc els protocols d’emergències del 
parc. 

M 

 

Tempestes elèctriques Contacte elèctric 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
 

Boira. Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
 

Trànsit de vehicles  Accidents de tràfic: 
atropellament per vehicle 
 

- Limitació de velocitat. 
- Informar del perill d’atropellament per vehicles en el tram coincident amb 

la Xarxa Viària Principal del parc  (XVP) (fulletó i web). 
- Col·locar minoradors de velocitat. 

TO 

 

Vegetació arbòria i arbustiva. Caiguda de branques i 
d’arbres. 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdica 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  

TO 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdic 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  

                                                 
3 http://www.grajove.cat/oficina-jove/servei-i-suport-a-grups-i-entitats-juvenils/399-guia-anem-preparats-2012  
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- Tala dels arbres amb risc de caiguda - Tala dels arbres amb risc de caiguda 

Trepitjades sobre 
objectes / terreny 
irregular. 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins 
TO 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins 
- Col·locació de pals protectors a la tapeta del hidrant 

Incendi 
 

- Senyals de prohibit encendre foc. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Prevenció 

d’incendis forestals. 

M 

- Senyals de prohibit encendre foc. 
- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 

encartament: Prevenció d’incendis forestals. 
- Instal·lació de senyal d’hidrant per incendis 

Presència d’animals 
potencialment perillosos 
(escurçons, senglars, 
insectes, gossos, ...). 

Atac d’ animals 
 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en cas d’incidència 
significativa. 

- Informació al personal del parc i informadors de com actuar davant l’atac  
d’animals més comuns (instrucció). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Animals de 
companyia als parcs naturals, encartament: El senglar, impacte i 
precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Formació específica del personal. 
- Farmaciola de primers auxilis en dotació del personal de parc. 

TO 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en 
cas d’incidència significativa amb el senglar i les 
abelles. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Animals de companyia als parcs naturals, 
encartament: El senglar, impacte i precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya.  

- Farmaciola de primers auxilis en dotació del 
personal de parc. 

Temperatures extremes i neu. Exposició a temperatures 
ambientals extremes 
(hipotèrmia) 

Risc de caigudes. 

Risc d’extraviament. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya. 
TO 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 

Zones de  cacera  Ferides per arma de foc - Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça és una activitat 

regulada i permesa dins l’àmbit del parc. 
- Transferència d’informació entre caçadors i altres activitats d’ús públic 

organitzades al parc. 

M 

- Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça 

és una activitat regulada i permesa dins l’àmbit del 
parc. 

- Transferència d’informació entre caçadors i altres 
activitats d’ús públic organitzades al parc. 

Zones de recol·lecció de 
bolets 

Intoxicació per bolets 
verinosos. 

- Informació als visitants: full encartament: Consells per collir bolets. 
TO 

- Informació als visitants: full encartament: Consells 
per collir bolets. 
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3. Sender:  La creu de Montcabrer 13-11             Parc: Serralada Litoral 
 

Fonts i causes del risc Risc Mesures genèriques de prevenció 
Índex 

de 
risc 

Mesures correctores adoptades 

Desinformació i 
desconeixement del medi per 
part dels visitants 

Accidents diversos per 
desconeixement del medi 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als visitants (a la fita d’inici, 
tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link5 a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya.  
- Senyalització específica d’indrets amb situacions de risc identificades.  

TO 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als 
visitants a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link6 a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització específica a les antenes de 

Montcabrer “No tocar. Perill electrocució”. 

Manca de previsió horària, 
caiguda de la nit. 

Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Mantenir en bon estat la senyalització. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura a la 
Creu de Montcabrer 

- Mantenir en bon estat la senyalització. 

Manca de formació del 
personal.  

Incapacitat de fer front a 
una emergència. 
 

- Formació específica del personal (primers auxilis, emergència i 
evacuació, seguretat en  la muntanya). 

- Posar a disposició del personal del parc els protocols d’emergències del 
parc. 

M 

 

Tempestes elèctriques Contacte elèctric 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura a la 

Creu de Montcabrer 

Boira. Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura a la 

Creu de Montcabrer 

Trànsit de vehicles  Accidents de tràfic: 
atropellament per vehicle 
 

- Limitació de velocitat. 
- Informar del perill d’atropellament per vehicles en el tram  coincident 

amb la Xarxa Viària Principal del parc  (XVP) (fulletó i web). 
- Col·locar minoradors de velocitat. 

TO 

- Limitació de velocitat dins casc urbà i col·locació de 
limitació amb senyal de 30 a les Planes de Montcabrer 

 

                                                 
5 http://www.grajove.cat/oficina-jove/servei-i-suport-a-grups-i-entitats-juvenils/399-guia-anem-preparats-2012  
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Vegetació arbòria i arbustiva. Caiguda de branques i 
d’arbres. 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdica 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

TO 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdic 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

Trepitjades sobre 
objectes / terreny 
irregular. 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins 
TO 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins 

Incendi 
 

- Senyals de prohibit encendre foc. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Prevenció 

d’incendis forestals. M 

- Senyals de prohibit encendre foc B2 a les Planes de 
Montcabrer (Cabrera de Mar) 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura a la 
Creu de Montcabrer 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Prevenció d’incendis forestals. 

Presència d’animals 
potencialment perillosos 
(escurçons, senglars, 
insectes, gossos, ...). 

Atac d’ animals 
 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en cas d’incidència 
significativa. 

- Informació al personal del parc i informadors de com actuar davant l’atac  
d’animals més comuns (instrucció). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Animals de 
companyia als parcs naturals, encartament: El senglar, impacte i 
precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Formació específica del personal. 
- Farmaciola de primers auxilis en dotació del personal de parc. 

TO 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en 
cas d’incidència significativa amb el senglar 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Animals de companyia als parcs naturals, 
encartament: El senglar, impacte i precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura a la 
Creu de Montcabrer 

- Farmaciola de primers auxilis en dotació del 
personal de parc. 

Temperatures extremes i neu. Exposició a temperatures 
ambientals extremes 
(hipotèrmia) 

Risc de caigudes. 

Risc d’extraviament. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya. 
TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 

Zones de cacera  Ferides per arma de foc - Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça és una activitat 

regulada i permesa dins l’àmbit del parc. 
- Transferència d’informació entre caçadors i altres activitats d’ús públic 

organitzades al parc. 

M 

- Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça 

és una activitat regulada i permesa dins l’àmbit del 
parc. 

- Transferència d’informació entre caçadors i altres 
activitats d’ús públic organitzades al parc. 

Zones de recol·lecció de 
bolets 

Intoxicació per bolets 
verinosos. 

- Informació als visitants: full encartament: Consells per collir bolets. 
TO 

- Informació als visitants: full encartament: Consells 
per collir bolets. 
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3. Sender:  La roca d’en Toni 13-12             Parc: Serralada Litoral 
 

Fonts i causes del risc Risc Mesures genèriques de prevenció 
Índex 

de 
risc 

Mesures correctores adoptades 

Desinformació i 
desconeixement del medi per 
part dels visitants 

Accidents diversos per 
desconeixement del medi 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als visitants (a la fita d’inici, 
tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link7 a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya.  
- Senyalització específica d’indrets amb situacions de risc identificades.  

TO 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als 
visitants a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link8 a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 
 

Manca de previsió horària, 
caiguda de la nit. 

Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Mantenir en bon estat la senyalització. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura al punt 
d’Informació de la Creu de Can Boquet 

- Mantenir en bon estat la senyalització. 

Manca de formació del 
personal.  

Incapacitat de fer front a 
una emergència. 
 

- Formació específica del personal (primers auxilis, emergència i 
evacuació, seguretat en  la muntanya). 

- Posar a disposició del personal del parc els protocols d’emergències del 
parc. 

M 

 

Tempestes elèctriques Contacte elèctric 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació al punt d’Informació 

de la Creu de Can Boquet 

Boira. Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura al punt 

d’Informació de la Creu de Can Boquet 

Trànsit de vehicles  Accidents de tràfic: 
atropellament per vehicle 
 

- Limitació de velocitat. 
- Informar del perill d’atropellament per vehicles en el tram  coincident 

amb la Xarxa Viària Principal del parc  (XVP) (fulletó i web). 
- Col·locar minoradors de velocitat. TO 

- Col·locació de limitació de velocitat dins casc urbà, 
col·locació del senyal de 30 a l’inici del camí de Sant 
Sebastià a la Creu de Can Boquet, inici del camí de la 
Costa. 

- Col·locació de limitació del pas d’accés restringit a 
l’entrada de la pista a la Font d’en Dirol (Vilassar de 
Dalt) 

                                                 
7 http://www.grajove.cat/oficina-jove/servei-i-suport-a-grups-i-entitats-juvenils/399-guia-anem-preparats-2012  
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- Col·locació de senyals de “perill cruïlla” a 
l’encreuament de pistes a la Creu de Can Boquet. 
Col·locació de senyals de “perill baden” a La Roca d’en 
Toni. 

Vegetació arbòria i arbustiva. Caiguda de branques i 
d’arbres. 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdica 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

TO 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdic 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

Trepitjades sobre 
objectes / terreny 
irregular. 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins 
TO 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins. 
- Col·locació de barana per evitar caigudes i esglaons 

de fusta a l’accés a les tombes Medievals. 

I 
- Accés Font Freda suposa un perill per manca de 

baranes de seguretat i pas estret a la Font. 

Incendi 
 

- Senyals de prohibit encendre foc. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Prevenció 

d’incendis forestals. M 

- Senyals de prohibit encendre foc B2 a la pista de 
Sant Sebastià a la creu de Can Boquet i al camí de la 
costa (Vilassar de Dalt) 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura a la 
Creu de Can Boquet 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Prevenció d’incendis forestals. 

Presència d’animals 
potencialment perillosos 
(escurçons, senglars, 
insectes, gossos, ...). 

Atac d’ animals 
 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en cas d’incidència 
significativa. 

- Informació al personal del parc i informadors de com actuar davant l’atac  
d’animals més comuns (instrucció). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Animals de 
companyia als parcs naturals, encartament: El senglar, impacte i 
precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Formació específica del personal. 
- Farmaciola de primers auxilis en dotació del personal de parc. 

TO 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en 
cas d’incidència significativa amb el senglar 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Animals de companyia als parcs naturals, 
encartament: El senglar, impacte i precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura a la 
Creu de Can Boquet 

- Farmaciola de primers auxilis en dotació del 
personal de parc. 

Temperatures extremes i neu. Exposició a temperatures 
ambientals extremes 
(hipotèrmia) 

Risc de caigudes. 

Risc d’extraviament. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya. 
TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici  i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 

Zones de cacera  Ferides per arma de foc - Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça és una activitat 

regulada i permesa dins l’àmbit del parc. 
- Transferència d’informació entre caçadors i altres activitats d’ús públic 

organitzades al parc. 

M 

- Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça 

és una activitat regulada i permesa dins l’àmbit del 
parc. 

- Transferència d’informació entre caçadors i altres 
activitats d’ús públic organitzades al parc. 

Zones de recol·lecció de 
bolets 

Intoxicació per bolets 
verinosos. 

- Informació als visitants: full encartament: Consells per collir bolets. 
TO 

- Informació als visitants: full encartament: Consells 
per collir bolets. 

 



 

Protocol d’actuacions del Parc de la Serralada Litoral en situacions d’alt risc o emergències al medi natural. 2014 66

3. Sender:  La ruta de l’esquirol 13-14            Parc: Serralada Litoral 
 

Fonts i causes del risc Risc Mesures genèriques de prevenció 
Índex 

de 
risc 

Mesures correctores adoptades 

Desinformació i 
desconeixement del medi per 
part dels visitants 

Accidents diversos per 
desconeixement del medi 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als visitants (a la fita d’inici, 
tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link9 a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya.  
- Senyalització específica d’indrets amb situacions de risc identificades.  

TO 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als 
visitants a la fita d’inici, tríptic i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link10 a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 
 

Manca de previsió horària, 
caiguda de la nit. 

Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Mantenir en bon estat la senyalització. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici , tríptic i pàgina 
web. 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya. 

- Mantenir en bon estat la senyalització. 

Manca de formació del 
personal.  

Incapacitat de fer front a 
una emergència. 
 

- Formació específica del personal (primers auxilis, emergència i 
evacuació, seguretat en  la muntanya). 

- Posar a disposició del personal del parc els protocols d’emergències del 
parc. 

M 

 

Tempestes elèctriques Contacte elèctric 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici, tríptic i pàgina 
web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
 

Boira. Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici, tríptic i pàgina 
web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
 

Trànsit de vehicles  Accidents de tràfic: 
atropellament per vehicle 
 

- Limitació de velocitat. 
- Informar del perill d’atropellament per vehicles en el tram coincident amb 

la Xarxa Viària Principal del parc  (XVP) (fulletó i web). 
- Col·locar minoradors de velocitat. TO 

- Limitació de velocitat del senyal  de 30 a la cruïlla de 
la pista carenera-hidrant Sant Mateu i la Cadira del 
Bisbe (Premià de Dalt).  

- Limitació del pas d’accés restringit a la Plana de la 
figuera i cruïlla pista carenera amb l’entrada a la Font 
de Sant Mateu (Premià de dalt) 

 

                                                 
9 http://www.grajove.cat/oficina-jove/servei-i-suport-a-grups-i-entitats-juvenils/399-guia-anem-preparats-2012  
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Vegetació arbòria i arbustiva. Caiguda de branques i 
d’arbres. 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdica 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

TO 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdic 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

Trepitjades sobre 
objectes / terreny 
irregular. 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins 

TO 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins 
- Col·locació de barana per evitar caigudes a la bassa 

del safareig de la Font de Sant Mateu. 
- Instal·lació d’esglaons de fusta al tram de l’ermita a 

la font de Sant Mateu. 

Incendi 
 

- Senyals de prohibit encendre foc. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Prevenció 

d’incendis forestals. 

M 

- Senyals de prohibit encendre foc B2 a la Cadira del 
bisbe (Premià de Dalt) 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Prevenció d’incendis forestals. 

Presència d’animals 
potencialment perillosos 
(escurçons, senglars, 
insectes, gossos, ...). 

Atac d’ animals 
 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en cas d’incidència 
significativa. 

- Informació al personal del parc i informadors de com actuar davant l’atac  
d’animals més comuns (instrucció). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Animals de 
companyia als parcs naturals, encartament: El senglar, impacte i 
precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Formació específica del personal. 
- Farmaciola de primers auxilis en dotació del personal de parc. 

TO 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en 
cas d’incidència significativa amb el senglar  i les 
abelles. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Animals de companyia als parcs naturals, 
encartament: El senglar, impacte i precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya.  

- Farmaciola de primers auxilis en dotació del 
personal de parc. 

Temperatures extremes i neu. Exposició a temperatures 
ambientals extremes 
(hipotèrmia) 

Risc de caigudes. 

Risc d’extraviament. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya. 
TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina 
web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 

Zones de  cacera  Ferides per arma de foc - Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça és una activitat 

regulada i permesa dins l’àmbit del parc. 
- Transferència d’informació entre caçadors i altres activitats d’ús públic 

organitzades al parc. 

M 

- Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça 

és una activitat regulada i permesa dins l’àmbit del 
parc. 

- Transferència d’informació entre caçadors i altres 
activitats d’ús públic organitzades al parc. 

Zones de recol·lecció de 
bolets 

Intoxicació per bolets 
verinosos. 

- Informació als visitants: full encartament: Consells per collir bolets. 
TO 

- Informació als visitants: full encartament: Consells 
per collir bolets. 
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3. Sender:  GR-92 (sender del Mediterrani) 13-16           Parc: Serralada Litoral 

 
 

Fonts i causes del risc Risc Mesures genèriques de prevenció 
Índex 

de 
risc 

Mesures correctores adoptades 

Desinformació i 
desconeixement del medi per 
part dels visitants 

Accidents diversos per 
desconeixement del medi 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als visitants (a la fita d’inici, 
tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link11 a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya.  
- Senyalització específica d’indrets amb situacions de risc identificades.  

TO 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als 
visitants a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link12 a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització específica a la subestació elèctrica  

“No tocar. Perill electrocució”. 
 

Manca de previsió horària, 
caiguda de la nit. 

Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Mantenir en bon estat la senyalització. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura a 
l’ermita de Sant Bartomeu, al punt d’Informació de la 
Creu de Can Boquet, Mirador La Cornisa i Coll Font de 
Cera 

- Mantenir en bon estat la senyalització. 

Manca de formació del 
personal.  

Incapacitat de fer front a 
una emergència. 
 

- Formació específica del personal (primers auxilis, emergència i 
evacuació, seguretat en  la muntanya). 

- Posar a disposició del personal del parc els protocols d’emergències del 
parc. 

M 

 

Tempestes elèctriques Contacte elèctric 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura a 

l’ermita de Sant Bartomeu, al punt d’Informació de la 
Creu de Can Boquet, Mirador La Cornisa i Coll Font de 
Cera 

Boira. Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura a 

                                                 
11 http://www.grajove.cat/oficina-jove/servei-i-suport-a-grups-i-entitats-juvenils/399-guia-anem-preparats-2012  
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l’ermita de Sant Bartomeu, al punt d’Informació de la 
Creu de Can Boquet, Mirador La Cornisa i Coll Font de 
Cera 

Trànsit de vehicles  Accidents de tràfic: 
atropellament per vehicle 
 

- Limitació de velocitat. 
- Informar del perill d’atropellament per vehicles en el tram  coincident 

amb la Xarxa Viària Principal del parc  (XVP) (fulletó i web). 
- Col·locar minoradors de velocitat. 

TO 

- Col·locació de limitació de velocitat de 30 a 
l’urbanització Sant Carles, entrada Pedrera Blava i coll 
de parpers (Argentona), coll de Sant Bartomeu (La 
Roca del Vallès), Plana de la Figuera (Premià de Dalt), 
coll de Can Gurguí (Vallromanes), Coll Font de Cera 
(Alella) 

- Col·locació de limitació del pas d’accés restringit a 
l’entrada de la pista a la Font de Sant Mateu (Premià 
de Dalt), a la pista carenera dalt l’urbanització d’Alella 
Park (Alella) 

- Perill creuament carretera C-1415 (parpers), BV-
5106 Coll Sant Bartomeu, BP-5002 Coll Font de Cera 

- Col·locació de senyals de “perill cruïlla” a 
l’encreuament de pistes a la Creu de Can Boquet. 
Col·locació de senyals de “perill baden” a La Roca d’en 
Toni (Vilassar de Dalt) i coll de clau (Teià) 

Vegetació arbòria i arbustiva. Caiguda de branques i 
d’arbres. 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdica 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

TO 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdic 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

Trepitjades sobre 
objectes / terreny 
irregular. 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins 

TO 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins. 
- Col·locació de barana per evitar caigudes a la bassa 

del safareig de la Font de Sant Mateu, a la pista 
carenera davant de ca la Laia (Cabrils), a can Gallemí i 
coll Can Gurguí. 

- Instal·lació d’esglaons de fusta al tram de l’ermita a 
la font de Sant Mateu, la baixada de can Gallemí al coll 
de Can Gurguí (Vallromanes), a l’accés a les tombes 
Medievals (Vilassar de Dalt), al tram d’Alella Park al 
coll Can Gurri (Alella). 

- Instal·lació barana de fusta al voltant de l’Alzina 
Molinera (Premià de Dalt) per protegir-la dels vehicles 

Incendi 
 

- Senyals de prohibit encendre foc. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Prevenció 

d’incendis forestals. 

M 

- Senyals de prohibit encendre foc B2 a les entrades 
de Parc: urb. Sant Carles, coll de Parpers, coll de Sant 
Bartomeu, Alella Park. camí antic de Martorelles-La 
Conreria 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura a 
l’ermita de Sant Bartomeu, al punt d’Informació de la 
Creu de Can Boquet, Mirador La Cornisa i Coll Font de 
Cera 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Prevenció d’incendis forestals. 
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Presència d’animals 
potencialment perillosos 
(escurçons, senglars, 
insectes, gossos, ...). 

Atac d’ animals 
 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en cas d’incidència 
significativa. 

- Informació al personal del parc i informadors de com actuar davant l’atac  
d’animals més comuns (instrucció). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Animals de 
companyia als parcs naturals, encartament: El senglar, impacte i 
precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Formació específica del personal. 
- Farmaciola de primers auxilis en dotació del personal de parc. 

TO 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en 
cas d’incidència significativa amb el senglar 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Animals de companyia als parcs naturals, 
encartament: El senglar, impacte i precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura a 
l’ermita de Sant Bartomeu, al punt d’Informació de la 
Creu de Can Boquet, Mirador La Cornisa i Coll Font de 
Cera 

- Farmaciola de primers auxilis en dotació del 
personal de parc. 

Temperatures extremes i neu. Exposició a temperatures 
ambientals extremes 
(hipotèrmia) 

Risc de caigudes. 

Risc d’extraviament. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya. 
TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 

Zones de cacera  Ferides per arma de foc - Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça és una activitat 

regulada i permesa dins l’àmbit del parc. 
- Transferència d’informació entre caçadors i altres activitats d’ús públic 

organitzades al parc. 

M 

- Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça 

és una activitat regulada i permesa dins l’àmbit del 
parc. 

- Transferència d’informació entre caçadors i altres 
activitats d’ús públic organitzades al parc. 

Zones de recol·lecció de 
bolets 

Intoxicació per bolets 
verinosos. 

- Informació als visitants: full encartament: Consells per collir bolets. 
TO 

- Informació als visitants: full encartament: Consells 
per collir bolets. 
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3. Sender: GR 97-3 (Palaudàries-Gallecs-Alella) 13- 17         Parc: Serralada Litoral 
 

Fonts i causes del risc Risc Mesures genèriques de prevenció 
Índex 

de 
risc 

Mesures correctores adoptades 

Desinformació i 
desconeixement del medi per 
part dels visitants 

Accidents diversos per 
desconeixement del medi 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als visitants (a la fita d’inici, 
tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link13 a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya.  
- Senyalització específica d’indrets amb situacions de risc identificades.  

TO 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als 
visitants a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link14 a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització específica a la subestació elèctrica  

“No tocar. Perill electrocució”. 
 

Manca de previsió horària, 
caiguda de la nit. 

Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Mantenir en bon estat la senyalització. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura al coll 
de Castellruf (Santa Mª de Martorelles) 

- Mantenir en bon estat la senyalització. 

Manca de formació del 
personal.  

Incapacitat de fer front a 
una emergència. 
 

- Formació específica del personal (primers auxilis, emergència i 
evacuació, seguretat en  la muntanya). 

- Posar a disposició del personal del parc els protocols d’emergències del 
parc. 

M 

 

Tempestes elèctriques Contacte elèctric 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura al coll 

de Castellruf (Santa Mª de Martorelles) 

Boira. Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura al coll 

de Castellruf (Santa Mª de Martorelles) 

Trànsit de vehicles  Accidents de tràfic: 
atropellament per vehicle 
 

- Limitació de velocitat. 
- Informar del perill d’atropellament per vehicles en el tram  coincident 

amb la Xarxa Viària Principal del parc  (XVP) (fulletó i web). 
- Col·locar minoradors de velocitat. 

TO 

- Col·locació de limitació de velocitat de 30 a Can 
Girona (Santa Mª Martorelles) 

- Col·locació de limitació del pas d’accés restringit a 
l’entrada de la pista a la pista carenera dalt 
l’urbanització d’Alella Park (Alella), Font de la Mercè 

                                                 
13 http://www.grajove.cat/oficina-jove/servei-i-suport-a-grups-i-entitats-juvenils/399-guia-anem-preparats-2012  
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(Santa Mª Martorelles) 

Vegetació arbòria i arbustiva. Caiguda de branques i 
d’arbres. 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdica 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

TO 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdic 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

Trepitjades sobre 
objectes / terreny 
irregular. 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins 

TO 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins. 
- Col·locació de barana al Pessebre vivent 

(Martorelles) 
- Instal·lació d’esglaons de fusta al tram d’Alella Park 

al coll can Gurri (Alella), a l’accés al dolmen de can 
Gurri i dolmen de Castellruf (Santa Mª Martorelles) 

Incendi 
 

- Senyals de prohibit encendre foc. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Prevenció 

d’incendis forestals. M 

- Senyals de prohibit encendre foc B2 a la font de la 
Mercè, camí antic de Martorelles-La Conreria 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura al coll 
de Castellruf (Santa Mª de Martorelles) 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Prevenció d’incendis forestals. 

Presència d’animals 
potencialment perillosos 
(escurçons, senglars, 
insectes, gossos, ...). 

Atac d’ animals 
 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en cas d’incidència 
significativa. 

- Informació al personal del parc i informadors de com actuar davant l’atac  
d’animals més comuns (instrucció). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Animals de 
companyia als parcs naturals, encartament: El senglar, impacte i 
precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Formació específica del personal. 
- Farmaciola de primers auxilis en dotació del personal de parc. 

TO 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en 
cas d’incidència significativa amb el senglar 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Animals de companyia als parcs naturals, 
encartament: El senglar, impacte i precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura al coll 
de Castellruf (Santa Mª de Martorelles) 

- Farmaciola de primers auxilis en dotació del 
personal de parc. 

Temperatures extremes i neu. Exposició a temperatures 
ambientals extremes 
(hipotèrmia) 
Risc de caigudes. 
Risc d’extraviament. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 

Zones de cacera  Ferides per arma de foc - Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça és una activitat 

regulada i permesa dins l’àmbit del parc. 
- Transferència d’informació entre caçadors i altres activitats d’ús públic 

organitzades al parc. 

M 

- Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça 

és una activitat regulada i permesa dins l’àmbit del 
parc. 

- Transferència d’informació entre caçadors i altres 
activitats d’ús públic organitzades al parc. 

Zones de recol·lecció de 
bolets 

Intoxicació per bolets 
verinosos. 

- Informació als visitants: full encartament: Consells per collir bolets. 
TO 

- Informació als visitants: full encartament: Consells 
per collir bolets. 
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3. Sender: Meridià Verd 13-18             Parc: Serralada Litoral 
 

Fonts i causes del risc Risc Mesures genèriques de prevenció 
Índex 

de 
risc 

Mesures correctores adoptades 

Desinformació i 
desconeixement del medi per 
part dels visitants 

Accidents diversos per 
desconeixement del medi 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als visitants (a la fita d’inici, 
tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link15 a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya.  
- Senyalització específica d’indrets amb situacions de risc identificades.  

TO 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als 
visitants a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link16 a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització específica a la subestació elèctrica  

“No tocar. Perill electrocució”. 

Manca de previsió horària, 
caiguda de la nit. 

Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Mantenir en bon estat la senyalització. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura a 
l’ermita de Sant Bartomeu, al punt d’Informació de la 
Creu de Can Boquet. 

- Mantenir en bon estat la senyalització. 

Manca de formació del 
personal.  

Incapacitat de fer front a 
una emergència. 
 

- Formació específica del personal (primers auxilis, emergència i 
evacuació, seguretat en  la muntanya). 

- Posar a disposició del personal del parc els protocols d’emergències del 
parc. 

M 

 

Tempestes elèctriques Contacte elèctric 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura a 

l’ermita de Sant Bartomeu, al punt d’Informació de la 
Creu de Can Boquet. 

Boira. Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura a 

l’ermita de Sant Bartomeu, al punt d’Informació de la 
Creu de Can Boquet. 

Trànsit de vehicles  Accidents de tràfic: 
atropellament per vehicle 
 

- Limitació de velocitat. 
- Informar del perill d’atropellament per vehicles en el tram  coincident 

amb la Xarxa Viària Principal del parc  (XVP) (fulletó i web). 
TO 

- Col·locació de limitació de velocitat al casc urbà de 
Teià, de senyals de 30 al coll de Sant Bartomeu (La 
Roca del Vallès), Plana de la Figuera (Premià de Dalt). 

                                                 
15 http://www.grajove.cat/oficina-jove/servei-i-suport-a-grups-i-entitats-juvenils/399-guia-anem-preparats-2012  
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- Col·locar minoradors de velocitat. - Col·locació de limitació del pas d’accés restringit a 
l’entrada de la pista a la Font de Sant Mateu (Premià 
de Dalt), a la pista carenera dalt l’urbanització d’Alella 
Park (Alella), a la pista del cementiri (Teià) 

- Perill creuament carretera BV-5106 Coll Sant 
Bartomeu. 

- Col·locació de senyals de “perill cruïlla” a 
l’encreuament de pistes a la Creu de Can Boquet. 

- Col·locació de senyals de “perill baden” a La Roca 
d’en Toni (Vilassar de Dalt) 

Vegetació arbòria i arbustiva. Caiguda de branques i 
d’arbres. 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdica 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

TO 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdic 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

Trepitjades sobre 
objectes / terreny 
irregular. 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins 

TO 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins. 
- Col·locació de barana per evitar caigudes a la bassa 

del safareig de la Font de Sant Mateu, a la pista 
carenera davant de ca la Laia (Cabrils),  

- Instal·lació d’esglaons de fusta al tram de l’ermita a 
la font de Sant Mateu, a l’accés a les tombes Medievals 
(Vilassar de Dalt),  

- Instal·lació barana de fusta al voltant de l’Alzina 
Molinera (Premià de Dalt) per protegir-la dels vehicles 

Incendi 
 

- Senyals de prohibit encendre foc. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Prevenció 

d’incendis forestals. M 

- Senyals de prohibit encendre foc B2 a can Planes, al 
coll de Sant Bartomeu 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura a 
l’ermita de Sant Bartomeu, al punt d’Informació de la 
Creu de Can Boquet. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Prevenció d’incendis forestals. 

Presència d’animals 
potencialment perillosos 
(escurçons, senglars, 
insectes, gossos, ...). 

Atac d’ animals 
 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en cas d’incidència 
significativa. 

- Informació al personal del parc i informadors de com actuar davant l’atac  
d’animals més comuns (instrucció). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Animals de 
companyia als parcs naturals, encartament: El senglar, impacte i 
precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Formació específica del personal. 
- Farmaciola de primers auxilis en dotació del personal de parc. 

TO 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en 
cas d’incidència significativa amb el senglar 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Animals de companyia als parcs naturals, 
encartament: El senglar, impacte i precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura a 
l’ermita de Sant Bartomeu, al punt d’Informació de la 
Creu de Can Boquet. 

- Farmaciola de primers auxilis en dotació del 
personal de parc. 

Temperatures extremes i neu. Exposició a temperatures 
ambientals extremes 
(hipotèrmia) 

Risc de caigudes. 

Risc d’extraviament. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya. 
TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 
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Zones de cacera  Ferides per arma de foc - Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça és una activitat 

regulada i permesa dins l’àmbit del parc. 
- Transferència d’informació entre caçadors i altres activitats d’ús públic 

organitzades al parc. 

M 

- Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça 

és una activitat regulada i permesa dins l’àmbit del 
parc. 

- Transferència d’informació entre caçadors i altres 
activitats d’ús públic organitzades al parc. 

Zones de recol·lecció de 
bolets 

Intoxicació per bolets 
verinosos. 

- Informació als visitants: full encartament: Consells per collir bolets. 
TO 

- Informació als visitants: full encartament: Consells 
per collir bolets. 
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3. Sender:  Ruta Prehistòrica I Can Gol-Céllecs 13-260          Parc: Serralada Litoral 
 

Fonts i causes del risc Risc Mesures genèriques de prevenció 
Índex 

de 
risc 

Mesures correctores adoptades 

Desinformació i 
desconeixement del medi per 
part dels visitants 

Accidents diversos per 
desconeixement del medi 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als visitants (a la fita d’inici, 
tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link17 a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya.  
- Senyalització específica d’indrets amb situacions de risc identificades.  

TO 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als 
visitants a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link18 a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 

Manca de previsió horària, 
caiguda de la nit. 

Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Mantenir en bon estat la senyalització. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura al 
poblat ibèric de Céllecs 

- Mantenir en bon estat la senyalització. 

Manca de formació del 
personal.  

Incapacitat de fer front a 
una emergència. 
 

- Formació específica del personal (primers auxilis, emergència i 
evacuació, seguretat en  la muntanya). 

- Posar a disposició del personal del parc els protocols d’emergències del 
parc. 

M 

 

Tempestes elèctriques Contacte elèctric 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura al 

poblat ibèric de Céllecs 

Boira. Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura al 

poblat ibèric de Céllecs 

Trànsit de vehicles  Accidents de tràfic: 
atropellament per vehicle 
 

- Limitació de velocitat. 
- Informar del perill d’atropellament per vehicles en el tram  coincident 

amb la Xarxa Viària Principal del parc  (XVP) (fulletó i web). 
- Col·locar minoradors de velocitat. 

TO 

- Limitació de velocitat dins casc urbà a l’urbanització 
La Pineda (La Roca del Vallès) 

- Col·locació de limitació amb senyal d’acccés 
restringit a can Gol (La Roca del Vallès) 

 

                                                 
17 http://www.grajove.cat/oficina-jove/servei-i-suport-a-grups-i-entitats-juvenils/399-guia-anem-preparats-2012  
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Vegetació arbòria i arbustiva. Caiguda de branques i 
d’arbres. 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdica 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

TO 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdic 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

Trepitjades sobre 
objectes / terreny 
irregular. 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins 
TO 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins 

Incendi 
 

- Senyals de prohibit encendre foc. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Prevenció 

d’incendis forestals. 
M 

- Senyals de prohibit encendre foc B2 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura al 

poblat ibèric de Céllecs  
- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 

encartament: Prevenció d’incendis forestals. 

Presència d’animals 
potencialment perillosos 
(escurçons, senglars, 
insectes, gossos, ...). 

Atac d’ animals 
 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en cas d’incidència 
significativa. 

- Informació al personal del parc i informadors de com actuar davant l’atac  
d’animals més comuns (instrucció). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Animals de 
companyia als parcs naturals, encartament: El senglar, impacte i 
precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Formació específica del personal. 
- Farmaciola de primers auxilis en dotació del personal de parc. 

TO 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en 
cas d’incidència significativa amb el senglar 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Animals de companyia als parcs naturals, 
encartament: El senglar, impacte i precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura al 
poblat ibèric de Céllecs  

- Farmaciola de primers auxilis en dotació del 
personal de parc. 

Temperatures extremes i neu. Exposició a temperatures 
ambientals extremes 
(hipotèrmia) 

Risc de caigudes. 

Risc d’extraviament. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya. 
TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 

Zones de cacera  Ferides per arma de foc - Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça és una activitat 

regulada i permesa dins l’àmbit del parc. 
- Transferència d’informació entre caçadors i altres activitats d’ús públic 

organitzades al parc. 

M 

- Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça 

és una activitat regulada i permesa dins l’àmbit del 
parc. 

- Transferència d’informació entre caçadors i altres 
activitats d’ús públic organitzades al parc. 

Zones de recol·lecció de 
bolets 

Intoxicació per bolets 
verinosos. 

- Informació als visitants: full encartament: Consells per collir bolets. 
TO 

- Informació als visitants: full encartament: Consells 
per collir bolets. 
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3. Sender: Ruta prehistòrica II Can Planes-Sant Bar tomeu         Parc: Serralada Litoral 
 

Fonts i causes del risc Risc Mesures genèriques de prevenció 
Índex 

de 
risc 

Mesures correctores adoptades 

Desinformació i 
desconeixement del medi per 
part dels visitants 

Accidents diversos per 
desconeixement del medi 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als visitants (a la fita d’inici, 
tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link19 a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya.  
- Senyalització específica d’indrets amb situacions de risc identificades.  

TO 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als 
visitants a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link20 a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització específica a la subestació elèctrica  

“No tocar. Perill electrocució”. 

Manca de previsió horària, 
caiguda de la nit. 

Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Mantenir en bon estat la senyalització. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura a 
l’ermita de Sant Bartomeu. 

- Mantenir en bon estat la senyalització. 

Manca de formació del 
personal.  

Incapacitat de fer front a 
una emergència. 
 

- Formació específica del personal (primers auxilis, emergència i 
evacuació, seguretat en  la muntanya). 

- Posar a disposició del personal del parc els protocols d’emergències del 
parc. 

M 

 

Tempestes elèctriques Contacte elèctric 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura a 

l’ermita de Sant Bartomeu. 

Boira. Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura a 

l’ermita de Sant Bartomeu. 

Trànsit de vehicles  Accidents de tràfic: 
atropellament per vehicle 
 

- Limitació de velocitat. 
- Informar del perill d’atropellament per vehicles en el tram  coincident 

amb la Xarxa Viària Principal del parc  (XVP) (fulletó i web). 
- Col·locar minoradors de velocitat. TO 

- Col·locació de limitació de velocitat al casc urbà de 
La roca del Vallès, i de senyals de 30 al coll de Sant 
Bartomeu (La Roca del Vallès). 

- Col·locació de limitació del pas d’accés restringit a 
l’entrada de la pista de Sant Bartomeu a Cèllecs 
(Òrrius) 

                                                 
19 http://www.grajove.cat/oficina-jove/servei-i-suport-a-grups-i-entitats-juvenils/399-guia-anem-preparats-2012  
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- Perill creuament carretera BV-5106 Coll Sant 
Bartomeu. 

Vegetació arbòria i arbustiva. Caiguda de branques i 
d’arbres. 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdica 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

TO 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdic 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

Trepitjades sobre 
objectes / terreny 
irregular. 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins 
TO 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins. 

Incendi 
 

- Senyals de prohibit encendre foc. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Prevenció 

d’incendis forestals. M 

- Senyals de prohibit encendre foc B2 a can planes, al  
coll sant Bartomeu 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura a 
l’ermita de Sant Bartomeu 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Prevenció d’incendis forestals. 

Presència d’animals 
potencialment perillosos 
(escurçons, senglars, 
insectes, gossos, ...). 

Atac d’ animals 
 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en cas d’incidència 
significativa. 

- Informació al personal del parc i informadors de com actuar davant l’atac  
d’animals més comuns (instrucció). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Animals de 
companyia als parcs naturals, encartament: El senglar, impacte i 
precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Formació específica del personal. 
- Farmaciola de primers auxilis en dotació del personal de parc. 

TO 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en 
cas d’incidència significativa amb el senglar 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Animals de companyia als parcs naturals, 
encartament: El senglar, impacte i precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura a 
l’ermita de Sant Bartomeu. 

- Farmaciola de primers auxilis en dotació del 
personal de parc. 

Temperatures extremes i neu. Exposició a temperatures 
ambientals extremes 
(hipotèrmia) 

Risc de caigudes. 

Risc d’extraviament. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya. 
TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 

Zones de cacera  Ferides per arma de foc - Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça és una activitat 

regulada i permesa dins l’àmbit del parc. 
- Transferència d’informació entre caçadors i altres activitats d’ús públic 

organitzades al parc. 

M 

- Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça 

és una activitat regulada i permesa dins l’àmbit del 
parc. 

- Transferència d’informació entre caçadors i altres 
activitats d’ús públic organitzades al parc. 

Zones de recol·lecció de 
bolets 

Intoxicació per bolets 
verinosos. 

- Informació als visitants: full encartament: Consells per collir bolets. 
TO 

- Informació als visitants: full encartament: Consells 
per collir bolets. 
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3. Sender: Al Castell de Burriac des d’Argentona 13 -262         Parc: Serralada Litoral 
 

Fonts i causes del risc Risc Mesures genèriques de prevenció 
Índex 

de 
risc 

Mesures correctores adoptades 

Desinformació i 
desconeixement del medi per 
part dels visitants 

Accidents diversos per 
desconeixement del medi 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als visitants (a la fita d’inici, 
tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link21 a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya.  
- Senyalització específica d’indrets amb situacions de risc identificades.  

TO 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als 
visitants a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link22 a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 
 

Manca de previsió horària, 
caiguda de la nit. 

Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Mantenir en bon estat la senyalització. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura al 
Castell de Burriac (Cabrera de Mar) 

- Mantenir en bon estat la senyalització. 

Manca de formació del 
personal.  

Incapacitat de fer front a 
una emergència. 
 

- Formació específica del personal (primers auxilis, emergència i 
evacuació, seguretat en  la muntanya). 

- Posar a disposició del personal del parc els protocols d’emergències del 
parc. 

M 

 

Tempestes elèctriques Contacte elèctric 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura al 

Castell de Burriac (Cabrera de Mar) 

Boira. Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura a la 

Creu de Montcabrer 

Trànsit de vehicles  Accidents de tràfic: 
atropellament per vehicle 
 

- Limitació de velocitat. 
- Informar del perill d’atropellament per vehicles en el tram  coincident 

amb la Xarxa Viària Principal del parc  (XVP) (fulletó i web). 
- Col·locar minoradors de velocitat. 

TO 

- Limitació de velocitat dins casc urbà d’Argentona 
- Col·locació de limitació d’accés restringit a la pista 

que puja prop al font del Ferro (Argentona) 

                                                 
21 http://www.grajove.cat/oficina-jove/servei-i-suport-a-grups-i-entitats-juvenils/399-guia-anem-preparats-2012  
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Vegetació arbòria i arbustiva. Caiguda de branques i 
d’arbres. 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdica 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

TO 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdic 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

Trepitjades sobre 
objectes / terreny 
irregular. 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins 
TO 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins 
- Col·locació de baranes de fusta a la pujada al 

Castell de Burriac des del monòlit (Cabrera de Mar) 

Incendi 
 

- Senyals de prohibit encendre foc. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Prevenció 

d’incendis forestals. M 

- Senyals de prohibit encendre foc B2 a la pista 
forestal abans font del camí 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura al 
Castell de Burriac (Cabrera de Mar) 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Prevenció d’incendis forestals. 

Presència d’animals 
potencialment perillosos 
(escurçons, senglars, 
insectes, gossos, ...). 

Atac d’ animals 
 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en cas d’incidència 
significativa. 

- Informació al personal del parc i informadors de com actuar davant l’atac  
d’animals més comuns (instrucció). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Animals de 
companyia als parcs naturals, encartament: El senglar, impacte i 
precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Formació específica del personal. 
- Farmaciola de primers auxilis en dotació del personal de parc. 

TO 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en 
cas d’incidència significativa amb el senglar 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Animals de companyia als parcs naturals, 
encartament: El senglar, impacte i precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura al 
Castell de Burriac (Cabrera de Mar) 

- Farmaciola de primers auxilis en dotació del 
personal de parc. 

Temperatures extremes i neu. Exposició a temperatures 
ambientals extremes 
(hipotèrmia) 

Risc de caigudes. 

Risc d’extraviament. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya. 
TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 

Zones de cacera  Ferides per arma de foc - Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça és una activitat 

regulada i permesa dins l’àmbit del parc. 
- Transferència d’informació entre caçadors i altres activitats d’ús públic 

organitzades al parc. 

M 

- Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça 

és una activitat regulada i permesa dins l’àmbit del 
parc. 

- Transferència d’informació entre caçadors i altres 
activitats d’ús públic organitzades al parc. 

Zones de recol·lecció de 
bolets 

Intoxicació per bolets 
verinosos. 

- Informació als visitants: full encartament: Consells per collir bolets. 
TO 

- Informació als visitants: full encartament: Consells 
per collir bolets. 

 
 



 

Protocol d’actuacions del Parc de la Serralada Litoral en situacions d’alt risc o emergències al medi natural. 2014 82

3. Sender:  Al Castell de Burriac des de i Cabrera de Mar 13-26 3       Parc: Serralada Litoral 
 

Fonts i causes del risc Risc Mesures genèriques de prevenció 
Índex 

de 
risc 

Mesures correctores adoptades 

Desinformació i 
desconeixement del medi per 
part dels visitants 

Accidents diversos per 
desconeixement del medi 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als visitants (a la fita d’inici, 
tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link23 a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya.  
- Senyalització específica d’indrets amb situacions de risc identificades.  

TO 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als 
visitants a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link24 a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització específica a les antenes de 

Montcabrer “No tocar. Perill electrocució”. 

Manca de previsió horària, 
caiguda de la nit. 

Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Mantenir en bon estat la senyalització. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura a la 
Creu de Montcabrer i al Castell de Burriac (Cabrera de 
Mar). 

- Mantenir en bon estat la senyalització. 

Manca de formació del 
personal.  

Incapacitat de fer front a 
una emergència. 
 

- Formació específica del personal (primers auxilis, emergència i 
evacuació, seguretat en  la muntanya). 

- Posar a disposició del personal del parc els protocols d’emergències del 
parc. 

M 

 

Tempestes elèctriques Contacte elèctric 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura a la 

Creu de Montcabrer i al Castell de Burriac (Cabrera de 
Mar). 

Boira. Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura a la 

Creu de Montcabrer i al Castell de Burriac (Cabrera de 
Mar). 

Trànsit de vehicles  Accidents de tràfic: 
atropellament per vehicle 
 

- Limitació de velocitat. 
- Informar del perill d’atropellament per vehicles en el tram  coincident 

amb la Xarxa Viària Principal del parc  (XVP) (fulletó i web). 
TO 

- Limitació de velocitat dins casc urbà de Cabrera de 
Mari col·locació de limitació amb senyal de 30 a les 
Planes de Montcabrer i al torrent de la font Picant 

                                                 
23 http://www.grajove.cat/oficina-jove/servei-i-suport-a-grups-i-entitats-juvenils/399-guia-anem-preparats-2012  
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- Col·locar minoradors de velocitat. (Cabrera de Mar) 
- Col·locació de senyals de perill per fort pendent a la 

font Picant i les Planes de Montcabrer (Cabrera de 
mar) 

Vegetació arbòria i arbustiva. Caiguda de branques i 
d’arbres. 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdica 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

TO 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdic 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

Trepitjades sobre 
objectes / terreny 
irregular. 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins 
TO 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins 
- Col·locació de baranes de fusta a la pujada al 

Castell de Burriac des del monòlit (Cabrera de Mar) 

Incendi 
 

- Senyals de prohibit encendre foc. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Prevenció 

d’incendis forestals. M 

- Senyals de prohibit encendre foc B2 al torrent de la 
font Picant i a les planes de Montcabrer 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura a la 
Creu de Montcabrer i al Castell de Burriac (Cabrera de 
Mar). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Prevenció d’incendis forestals. 

Presència d’animals 
potencialment perillosos 
(escurçons, senglars, 
insectes, gossos, ...). 

Atac d’ animals 
 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en cas d’incidència 
significativa. 

- Informació al personal del parc i informadors de com actuar davant l’atac  
d’animals més comuns (instrucció). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Animals de 
companyia als parcs naturals, encartament: El senglar, impacte i 
precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Formació específica del personal. 
- Farmaciola de primers auxilis en dotació del personal de parc. 

TO 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en 
cas d’incidència significativa amb el senglar 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Animals de companyia als parcs naturals, 
encartament: El senglar, impacte i precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura a la 
Creu de Montcabrer i al Castell de Burriac (Cabrera de 
Mar). 

- Farmaciola de primers auxilis en dotació del 
personal de parc. 

Temperatures extremes i neu. Exposició a temperatures 
ambientals extremes 
(hipotèrmia) 
Risc de caigudes. 
Risc d’extraviament. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 

Zones de cacera  Ferides per arma de foc - Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça és una activitat 

regulada i permesa dins l’àmbit del parc. 
- Transferència d’informació entre caçadors i altres activitats d’ús públic 

organitzades al parc. 

M 

- Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça 

és una activitat regulada i permesa dins l’àmbit del 
parc. 

- Transferència d’informació entre caçadors i altres 
activitats d’ús públic organitzades al parc. 

Zones de recol·lecció de 
bolets 

Intoxicació per bolets 
verinosos. 

- Informació als visitants: full encartament: Consells per collir bolets. 
TO 

- Informació als visitants: full encartament: Consells 
per collir bolets. 
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3. Sender: Ruta del Vedat 13-264             Parc: Serralada Litoral 

 
 

Fonts i causes del risc Risc Mesures genèriques de prevenció 
Índex 

de 
risc 

Mesures correctores adoptades 

Desinformació i 
desconeixement del medi per 
part dels visitants 

Accidents diversos per 
desconeixement del medi 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als visitants (a la fita d’inici, 
tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link25 a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya.  
- Senyalització específica d’indrets amb situacions de risc identificades.  

TO 

- Senyalització de seguretat i recomanacions als 
visitants a la fita d’inici, tríptic i pàgina web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link26 a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 
 

Manca de previsió horària, 
caiguda de la nit. 

Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Mantenir en bon estat la senyalització. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici , tríptic i pàgina 
web. 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya. 

- Mantenir en bon estat la senyalització. 

Manca de formació del 
personal.  

Incapacitat de fer front a 
una emergència. 
 

- Formació específica del personal (primers auxilis, emergència i 
evacuació, seguretat en  la muntanya). 

- Posar a disposició del personal del parc els protocols d’emergències del 
parc. 

M 

 

Tempestes elèctriques Contacte elèctric 
 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici, tríptic i pàgina 
web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
 

Boira. Extraviament i/o 
incapacitat de retorn. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de la Generalitat de 

Catalunya. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 

TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut a la fita d’inici, tríptic i pàgina 
web. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació “Anem preparats” de 

la Generalitat de Catalunya. 
 

Trànsit de vehicles  Accidents de tràfic: 
atropellament per vehicle 
 

- Limitació de velocitat. 
- Informar del perill d’atropellament per vehicles en el tram coincident amb 

la Xarxa Viària Principal del parc  (XVP) (fulletó i web). 
- Col·locar minoradors de velocitat. 

TO 

- Limitació de velocitat dins el casc urbà de Teià i 
col·locació del senyal de 30 al final de la riera de Teià.  

- Limitació del pas d’accés restringit a la pista del 
cementiri (Teià). 

                                                 
25 http://www.grajove.cat/oficina-jove/servei-i-suport-a-grups-i-entitats-juvenils/399-guia-anem-preparats-2012  
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Vegetació arbòria i arbustiva. Caiguda de branques i 
d’arbres. 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdica 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

TO 

- Netejar caixa itinerari. 
- Revisió visual periòdic 
- Anàlisi d’estabilitat dels arbres  
- Tala dels arbres amb risc de caiguda 

Trepitjades sobre 
objectes / terreny 
irregular. 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins 

TO 

- Revisió i arranjament periòdic dels camins 
- Col·locació de barana i passera al tram de fort 

pendent sobre el refugi de el Vedat (Teià) 
- Col·locació d’esglaons de fusta al costat del refugi 

de El Vedat (Teià). 

Incendi 
 

- Senyals de prohibit encendre foc. 
- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Prevenció 

d’incendis forestals. 

M 

- Senyals de prohibit encendre foc. 
- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 

encartament: Prevenció d’incendis forestals. 

Presència d’animals 
potencialment perillosos 
(escurçons, senglars, 
insectes, gossos, ...). 

Atac d’ animals 
 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en cas d’incidència 
significativa. 

- Informació al personal del parc i informadors de com actuar davant l’atac  
d’animals més comuns (instrucció). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, encartament: Animals de 
companyia als parcs naturals, encartament: El senglar, impacte i 
precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 
Catalunya.  

- Senyalització 112 i informació de la cobertura. 
- Formació específica del personal. 
- Farmaciola de primers auxilis en dotació del personal de parc. 

TO 

- Campanyes específiques d’informació i prevenció en 
cas d’incidència significativa amb el senglar i les 
abelles. 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció, 
encartament: Animals de companyia als parcs naturals, 
encartament: El senglar, impacte i precaucions 

- Informar del link a la publicació Anem preparats de 
la Generalitat de Catalunya.  

- Farmaciola de primers auxilis en dotació del 
personal de parc. 

Temperatures extremes i neu. Exposició a temperatures 
ambientals extremes 
(hipotèrmia) 

Risc de caigudes. 

Risc d’extraviament. 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps estimat del 
recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de la Generalitat de 

Catalunya. 
TO 

- Senyalització de la dificultat de les rutes i del temps 
estimat del recorregut (a la fita d’inici, tríptic i pàgina 
web). 

- Informació als visitants: fulletó d’autoprotecció. 
- Informar del link a la publicació Anem preparats de 

la Generalitat de Catalunya. 

Zones de  cacera  Ferides per arma de foc - Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça és una activitat 

regulada i permesa dins l’àmbit del parc. 
- Transferència d’informació entre caçadors i altres activitats d’ús públic 

organitzades al parc. 

M 

- Senyalització de les zones de batuda. 
- Informar els usuaris i visitants del parc que la caça 

és una activitat regulada i permesa dins l’àmbit del 
parc. 

- Transferència d’informació entre caçadors i altres 
activitats d’ús públic organitzades al parc. 

Zones de recol·lecció de 
bolets 

Intoxicació per bolets 
verinosos. 

- Informació als visitants: full encartament: Consells per collir bolets. 
TO 

- Informació als visitants: full encartament: Consells 
per collir bolets. 
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ANNEX VI. PROTOCOL D'ACTUACIÓ DE LA FASE D'ALERTA DEL 

PLA PROCICAT PER VENT O ALTRES INCLEMÈNCIES 

METEOROLÒGIQUES 
 
 
DE DILLUNS A DIVENDRES (Matí): 
 
L’OAC és la responsable de rebre i interpretar els faxs del CECAT. 
 
En el cas de rebre del Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT) l’avís de Fase d’alerta 
probable o molt probable al Vallès Oriental, cal: 
 
- Avisar a l’Alcalde, per si creu convenient engegar el protocol. En cas afirmatiu: 
 

- L’OAC realitzarà un BAN per col·locar-lo als plafons informatius amb la informació i les 
recomanacions del comunicat del CECAT. 

- L’OAC trucarà a la brigada d’emergència perquè estigui alerta i no desconnectin els 
telèfons mòbils. 

- L’OAC avisarà a la Policia Local sobre la recepció del comunicat del CECAT. Aquests: 
 

o En el cas que ho cregui necessari, repartiran BANs a les diferents botigues del 
municipi i avisaran a la població en general. Tenint en compte les recomanacions 
del CECAT  precintar o desallotjar els llocs on ells creguin oportuns. 

 
En el cas que el Sr. Alcalde activi l’emergència (avisant a la Policia Local): 
 

- La Policia Local avisarà a la brigada d’emergència. 
 
 
DE DILLUNS A DIVENDRES (Tarda) o CAPS DE SETMANA: 
 
La Policia Local és la responsable de rebre i interpretar els faxs del CECAT. 
 
En el cas de rebre del Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT) l’avís de Fase d’alerta 
probable o molt probable al Vallès Oriental, cal: 
 
- Avisar a l’Alcalde, per si creu convenient engegar el protocol. En cas afirmatiu: 
 

- Es realitzarà un BAN per col·locar-lo als plafons informatius amb la informació i les 
recomanacions del comunicat del CECAT. 

- Es trucarà a la brigada d’emergència perquè estigui alerta i no desconnectin els telèfons 
mòbils. 

- En el cas que ho cregui necessari, es repartirà BANs a les diferents botigues del municipi i 
avisarà a la població en general. Tenint en compte les recomanacions del CECAT es 
precintarà o desallotjarà els llocs on es cregui oportú. 

 
En el cas que el Sr. Alcalde activi l’emergència (avisant a la Policia Local): 
 
La Policia Local trucarà a la brigada d’emergència perquè vingui a actuar. 
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