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1. DOCUMENT 1. GENERALITATS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 

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 Roda de BERÀ és una població afectada per riscos objecte de plans especials, i d’acord amb la 

Llei4/1997 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. 

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: 

A nivell municipal: 

•  PEM Emergències Àrees Litoral i Platges Roda Berà, homologació 20/05/2004. 

•  Manual d’actuació per a Inundacions. Febrer 2003, homologació 20/09/2007. 

•  Manual d’actuació en front d’accidents en el Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera i 

Ferrocarril. Febrer 2003, homologació 20/09/2007. 

•  Pla d’ Actuació Municipal per a Incendis forestals (INFOCAT), homologat per la Comissió de Protecció Civil 

de Catalunya amb data 20 de setembre de 2007. 

•  Manual d’actuació per Contaminació accidental de les aigües marines (CAMCAT), homologació 

20/09/2007. 

•  PEM Accident TMP per conduccions de Roda Berà, homologació 20/09/2007. 

•  PEM Emergències àrees pública concurrència(Castell foc i Correfoc), homologació 20/09/2007. 

•  Pla d’Actuació Municipal per a Incendis forestals de Roda de Berà (INFOCAT). Gener de 2015. 

A nivell autonòmic: 

•  Decret161/1995, de 16 de maig, pel qual s’aprova el Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT). 

•  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/132/2014, de 30 de setembre, 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). 

•  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/141/2014, de 21 d’octubre, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial d’emergències per 

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

inundacions de Catalunya (INUNCAT). 

•  Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 

mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 

•  Acord GOV/115/2017, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el Pla especial d’emergències per risc de vent a 

Catalunya (VENTCAT). 

  



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Roda de Berà Abril 2020 

9 

1.2. DADES GENERALS DEL MUNICIPI 

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI 

 

 

 

 

 

 
EIXAMPLE 

RESIDENCIAL 
MERYMAR LES TORRES BERÀ MAR 

URB. EL 

MAS 

ROIG 

LA 

BARQUERA 

POBLACIÓ 1.069 17 57 432 112 213 

Font Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018) 

 

 
ZONA 

COSTANERA 

DISSEMINAT 

ZONA 

COSTANERA 

NUCLI 

URBÀ 

DISSEMINAT 

DE RODA DE 

BERÀ 

EL 

FRANCASSET 

URB. LA 

MARTORE

LLA 

URB. ROC 

DE ST 

GAIETÀ 

POBLACIÓ 1.047 15 2.943 70 360 106 21 

Font Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018) 

 

 

  

NOM MUNICIPI RODA DE BERÀ 

COMARCA Tarragonès 

PROVÍNCIA TARRAGONA 
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1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

 

 

 
TELÈFON 

AJUNTAMENT 

TELÈFON POLICIA 

LOCAL 
UBICACIÓ 

BONASTRE 977657019 - NORD 

ALBINYANA 977 687 338 - NORD-EST 

EL VENDRELL 977166400 977154444 EST 

CREIXELL 977800202 977802010 OEST 

 

 SUPERFÍCIE( hectàrees) 

SUPERFÍCIE TOTAL 1.667 ha 

SUPERFÍCIE FORESTAL 973 ha 

SUPERFÍCIE URBANA 583 ha 

SUPERFÍCIE AGRÍCOLA 111ha 

 

1.2.3. DADES DE POBLACIÓ 

DADES DE POBLACIÓ 

POBLACIÓ TOTAL 6.905 

POBLACIÓ ESTACIONAL MITJANA (TURÍSTICA) 50.000 

Font IDESCAT gener 2017 

  

NOM NUCLI POBLACIÓ 
LOCALITZACIÓ 

DINS EL TM 

LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA DEL NUCLI (X,Y) 

ERT89 

Nucli urbà  

Zona Nord 

370560, 4560594 

Urb. Eixample Residencial 371642, 4561147 

Merymar 370062, 4559773 

Les Torres 370508, 4559757 

Urb. Berà Mar 372524, 4558890 

Urb. Mas Roig 372112, 4559862 

Urb. Martorella 370764,  4561628 

La Barquera 

Zona Costanera 

370704, 4558439 

Urb. Vives Platja 371539, 4558951 

Urb. Berà 372531, 4558881 

Urb. Costa Daurada 372623, 4559489 

Urb. Marysol 373644, 4559388 

Urb. Roc de Sant Gaietà 372531, 4558881 

Urb. Francasset 373180, 4559828 
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1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ 

1.2.4.1. Xarxa viària 

 

CARRETERA / 

AUTOPISTA 
TITULARITAT 

PUNTS 

QUILOMÈTRICS 

(FRONTERERS) 

PONTS I 

TÚNELS 

TELÈFON 

INCIDÈNCIES 
CREUA AMB 

Xarxa 

principal 
 

AP-7/E-15, 

Autopista del 

Mediterrani 

ACESA 
Km.223,3-km. 

228 
SI 

902200320 

934927827 

Via ferroviària 

Barcelona_Lleida 

N-340, 

Carretera 

Nacional 

Barcelona-

Cádiz 

ESTATAL 

(MOPT) 

Km.1.182-km. 

1.185 
SI 011 TV 2041 a Bonastre 

Xarxa 

secundària 
 

TV 2041 

direcció a 

Bonastre 

Diputació de 

Tarragona 
Km. 0-km.5 SI 977296608 

AP7 per sobre via 

ferroviària Barcelona-

Lleida TAV (tren alta 

velocitat) 

TV 2041r 

(ramal de la 

TV2041 al 

nucli de Roda 

de Berà) 

Diputació de 

Tarragona 
 SI 977296608  
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1.2.4.2. Xarxa ferroviària 

XARXA 

FERROVIÀRIA 
LOCALITZACIÓ PASSOS A NIVELL 

PONTS I 

TÚNELS 

Ferrocarril 

Barcelona-Lleida 

Talla el terme municipal per la meitat . 

Disposa d’un baixador a Roda Mar i una 

estació. Cruïlles a sota AP7 i per sobre la TV 

2041 

Un amb barrera 

completa situat 

dins del nucli urbà 

(UTM 370390, 

4560806) 

SI 

Ferrocarril 

Barcelona-Tarragona 

Discorre el municipi horitzontalment seguint 

la línia de costa. Entre la Pl. Rene 

Vanderveuten i la cruïlla amb el camí de 

l’ermita la via transcorre a través d’un túnel. 

Al seu pas pel 

municipi provoca 

la segregació en 

dues parts del 

conjunt dels nuclis 

urbans costaners. 

SI 

Línia del tren d’alta 

velocitat 

Creua el terme municipal de Roda de Berà 

per la zona septentrional seguint una 

direcció SO-NE i per sobre la TV 2041. En el 

Pujol de la Morella i en el paratge del 

Cucurull la línia del TAV passa soterrada i 

creua amb superfície forestal en tot el tram 

que creua el terme municipal de Roda de 

Berà per la part nord del terme. 

 SI 

 

1.2.4.3. Port marítim 

DADES DE CONTACTE/DIRECCIÓ CARACTERÍSTIQUES 

Port esportiu Roda 

de Berà. 

Edifici Capitania, s/n. Tfn.:977 13 81 

69/Fax: +34 977 80 35 66. 

Mail:info@novadarsenaBerà.es 

El port esportiu de Roda de Berà té una 

capacitat per a 643 embarcacions i 70 

places a la marina seca. Es troba entre La 

Platja Costa Daurada i La Pellisseta i està 

gestionat per la societat Nova Dàrsena 

Esportiva de Berà. 

 

1.2.5. SERVEIS BÀSICS 

LÍNIA DE GASIFICACIÓ COMPANYIA 
CARACTERÍSTIQUES DEL 

TRANSPORT 

Gasoducte Barcelona-Valencia-Vascongadas 

(Tram l’Arboç-Tivissa) 
ENAGAS SOTERRAT 

Etilenoducte 

Comunica la refineria de La Pobla de Mafumet 

amb les instal·lacions de l’empresa Solvay a 

Martorell 

HISPAVIC INDUSTRIAL 

S.A. 
SOTERRAT 

Trasbalses de l’Ebre CHE SOTERRAT 
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SUBESTACIONES DE GAS 

NATURAL (Annex 7.2.1. 

INUNCAT) 

NOMBRE 
COORDENADAS 

X Y 

PR-1502 Roda de Berà interior 370443236 560420373 

PR-1503 Roda de Berà platja 372211381 560187470 

 

LÍNIA ELÈCTRICA TENSIÓ COMPANYIA 
AFECTA LA MASSA 

FORESTAL? (S/N) 

T-319 (SANT BOI-

TARRAGONA REUS) 
AT. (110.000 KV) FECSA-ENDESA SI 

LÍNIA BERÀ (Altafulla-

Castellet i la Gornal) 
M.T.(25.000 KV) FECSA-ENDESA SI 

LINIA CREIXELL (Altafulla-

Castellet i la Gornal) 
M.T.(25.000 KV) FECSA-ENDESA NO 

Des de línia Creixell fins TA 

03800/TA 
M.T.(25.000 KV) FECSA-ENDESA NO 

TA 03455-TA 24005 M.T.(25.000 KV) FECSA-ENDESA NO 

Des de Línia de Creixell fins 

TA 244433 
M.T.(25.000 KV) FECSA-ENDESA NO 

TA 03169- TA 03052 M.T.(25.000 KV) FECSA-ENDESA NO 

Des de línia Creixell fins TA 

03083 
M.T.(25.000 KV) FECSA-ENDESA NO 

Els tres molins- Cal Llorens-

Bonastre 
M.T.(25.000 KV) FECSA-ENDESA SI 

 

TORRE DE TELECOMUNICACIONS COORDENADES UTM CARACTERÍSTIQUES 

Central telefònica de Roda de 

Berà 
370537 4560645 Plaça Dr. Pujol, 3B, 43883 Roda de Berà 

Central telefònica  371268 4558442 La Barquera 

 

AIGUA POBLE DADES DE CONTACTE 

Sector costaner SOREA 

Sector Nord AJUNTAMENT RODA DE BERÀ 

 

1.2.6. CLIMATOLOGIA 

El municipi no compta amb cap estació de la xarxa meteorològica (XMET). Les dades com a referència son les 

obtingudes de l’estació més propera, la xarxa meteorològica del Vendrell. 
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VALORS NORMALS MITJOS DE PRECIPITACIONS DARRERS ANYS 

MES GEN FEB MARÇ ABR MAIG JUNY JUL AGO SET OCT NOV DES 

L/m
2
 29,4 25,2 69,9 45,8 49,9 41,0 19,7 31,5 58,9 53,9 85,8 10,7 

Font: www.meteo.cat 

VALORS NORMALS MITJOS DE TEMPERATURES DARRERS ANYS 

MES GEN FEB MARÇ ABR MAIG JUNY JUL AGO SET OCT NOV DES 

T ºC 8,0 7,7 10,6 13,6 16,7 20,7 23,6 23,4 20,2 16,6 12,0 8,6 

Font: www.meteo.cat 

VALORS NORMALS MITJOS DE NEVADES DARRERS 20 ANYS 

MES GEN FEB MARÇ ABR MAIG JUNY JUL AGO SET OCT NOV DES ANY 

Dies 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 

Font: AEMET Reus Aeroport 1981-2000 

Taula de la velocitat mitjana del vent ( VVm, en metres per segon). 

Any gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des 

Any 

(mitj

ana) 

VVm 

(m/s) 
2,7 2,8 3,1 3,4 2,5 2,7 2,7 2,3 2,5 1,8 3,4 3,2 2,8 

 

Taula de la freqüència de cada direcció del vent i velocitat mitjana 

 N NE E SE S SW W NW CALMA 

Direcció de 

vent (DV) % 
14,6 14 3 7 14 9,3 6,1 13,3 19,1 

Velocitat 

mitjana (VV) 

m/s 

2,2 2,6 2,1 3,5 3,6 3,9 2,9 5,3  
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Velocitat mitjana del vent: 2,8 m/s 

Percentatge de calmes: 19% 

 

 

VALORS DOMINANTS 

VENTS DOMINANTS Nord 

MESOS CÀLIDS Juliol i agost 

MESOS FREDS Desembre, gener i febrer 

MESOS PLUJOSOS Novembre i març 

Font: SMC El Vendrell  

 

  LOCALITZACIÓ CARACTERÍSTIQUES ENLLAÇ WEB 

ESTACIÓ 1 La Bisbal del 

Penedès (Baix 

Penedès) 

X373329.642 

Y4571085.347 
Altitud 185 m. 

http://www.meteo.cat/o

bservacions/xema/dades

?codi=WO 

ESTACIÓ 2 

El Vendrell 
X377198.625 

Y4564540.828 
Altitud 59 m. 

http://www.meteo.cat/o

bservacions/xema/dades

?codi=D9 

ESTACIÓ 3 
Reus 

Aeroport 

X345885.239 

Y4556558.534 
Altitud 71 m 

http://www.aemet.es/es

/serviciosclimaticos/dato

sclimatologicos/ 
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1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA 

ALTITUD DELS NUCLIS DE POBLACIÓ (m.s.n.m) 

Nucli urbà de Roda de Berà (Ajuntament) 59,64 

Urb. Eixample Residencial (Pl Estel) 65,66 

Merymar (Camí de Creixell) 40 

Les Torres (Passeig Les Torres) 36 

Urb. Berà Mar (Carrer Galàxia) 60 

Urb. Mas Roig (Carrer Roser) 44 

La Barquera(Carrer Prat de la Riba) 3 

Urb. Vives Platja (Carrer Astorga) 7,5 

Urb. Berà (Pl Espanya) 30 

Urb. Costa Daurada (Av Reina Fabiola/Av Platja) 16 

Urb. Marysol (Carrer Girona/Av Catalunya) 12 

Urb. Roc de Sant Gaietà 7,8 

Urb. El Francasset  (Pl Caterina Albert) 28,5 

Urb. La Martorella (Carrer Joan Brossa) 89 

 

DESCRIPCIÓ  

ALTITUD MÀXIMA m. Plana del Xim 241 

ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ / 
INFRAESTRUCTURES m. 

Nucli urbà de Roda de Berà 60 

ALTITUD MÍNIMA m. Roc de Sant Gaietà 0-5 

ALTITUD MÍNIMA AMB POBLACIÓ / 
INFRAESTRUCTURES m. 

La Barquera, Marysol, Berà 5 

RIERES La Riera de l’Aguilera 

TORRENTS A DESTACAR 

- El Torrent de l’Aigua (conformat pel Torrent de 
Cal Setró i de la Martorella). 

- El Torrent del Bocarró a la part centra. 
- El Torrent del Gibràs a la zona meridional. 
- Fondo de la Martorella. 
- Fondo de Bonastre. 

CANALS 
Canal de drenatge paral·lel a l’eix de l’autopista 

AP-7/ E-15 

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.  
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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. 

Comissió municipal de protecció civil: 

La Comissió Municipal de Protecció Civil és un òrgan que es crea pel Pla de l’ajuntament i està presidit per 

l’alcalde o alcaldessa. 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. 

La composició de la Comissió municipal de Protecció Civil serà diferent en cada municipi, però en general 

integrada per representats de l’ajuntament i de les altres administracions que disposen de serveis afectes als 

plans municipals; per representants de les entitats col·laboradores en funcions de protecció civil i de l’associació 

de voluntaris i voluntàries, si n’hi ha; pels directors o directores dels plans d’autoprotecció de les empreses i dels 

centres del municipi que hi siguin convocats, i pel personal tècnic que es consideri necessari. 

 

Composició: 

 

COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

CÀRREC 

Titular: Alcalde 

Substitut:  

Primera tinent d'alcalde i  Regidora de Cultura, Acció Social, Gent Gran i Festes.. 

Substitut 

Segon tinent d'alcalde i Regidor de Governació, Medi Ambient, Turisme i Transparència 
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L’organigrama municipal en emergències segueix el següent patró: 

 

 

Centre Receptor d’Alarmes (CRA) 

És el centre on es reben i des d’on es notifiquen els avisos d’emergència. 

Comitè d’emergències: 

o Alcalde 

o Consell Assessor 

Gabinet d’informació municipal. Aquests òrgans es defineixen de la manera següent: 

Alcalde (Director del Pla) 

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. 

Funcions: 

- Analitzar i valorar la situació.  

- Informar-ne al director del Pla Especial de la Generalitat per mitjà del CECAT i coordinar-se amb el 

director del Pla Especial de la Generalitat. 

- Declarar la pre-alerta, l’activació i la desactivació del Pla de protecció civil municipal. Informar-ne al 

director del Pla Especial de la Generalitat per mitjà del CECAT. 

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 

Cap del Grup Local 

Sanitari 

Grup Local 

d’Intervenció 

Grup Local Logístic i 

d’Acollida 

Grup Local d’Ordre i Avisos 

a la població 

Grup Local Sanitari 

Centre Receptor 

d’Alarmes (CRA) 

COMITÈ 

D'EMERGÈNCIES 
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- Convocar el Comitè Municipal d’Emergències. 

- Constituir i exercir la direcció del CECOPAL.  

- Informar i coordinar-se amb el director del Pla Especial de la Generalitat. 

- Analitzar i valorar la situació.  

- Si fos el cas, donar l’ordre de preparar i prendre totes les mesures preventives necessàries, previstes a 

nivell municipal, per minimitzar els danys previsibles. 

- Donar l’ordre de divulgar els consells d’autoprotecció davant del risc. 

- Avaluar i determinar els elements vulnerables, i posar-ho en coneixement del director del Pla Especial de 

la Generalitat. Si és convenient, haurà de propiciar l’activació dels diversos PAU que ho requereixin. 

- Decidir en tot moment, amb el Comitè Municipal d’Emergències, les actuacions més adients per fer front 

a l’emergència dins del seu marge de responsabilitat i aplicar les mesures de protecció a la població 

(avisos, acollida i suport), als béns i al medi ambient.  

- Assegurar l’execució de la part de les funcions que el municipi assumeixi i vetllar per la correcta execució 

d’aquestes funcions. 

- Ordenar la incorporació als grups d’actuació del Pla Especial de la Generalitat dels mitjans i recursos 

municipals disponibles per garantir la protecció i la seguretat de la població. 

- Decretar, si s’escau, mobilitzacions i expropiació temporal. 

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

- D’altres, en funció del risc. 

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 Sanitari. 

•  El / La cap del Grup Local Logístic i d’Acollida. 

•  El / La coordinador municipal de l’emergència. 

•  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. 
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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. 

- Guiar els actuants cap al Centre de Comandament Avançat (CCA) i a l’Àrea sanitària. 

Grup Local Sanitari 

Les seves funcions són: 

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

- Prestar assistència sanitària in situ. 

- Conèixer l’estat i la ubicació dels afectats. 

- Cobrir les necessitats farmacèutiques. 

- Prestar atenció psicològica als afectats i familiars. 

- Realitzar les tasques de salut pública. 

Grup Local Logístic i d’Acollida 

- 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 ocasional. 

- Específiques per al risc de nevades i allaus: 

o Coordinar les tasques de neteja de la xarxa viària establint prioritats d’actuació per tal de 

minimitzar les situacions de risc i que els Grups d’Actuació puguin complir les seves missions. 

o Preveure el material necessari per minimitzar les conseqüències de l’emergència (fundents, 

maquinària, material lleuger i pesant de treball i transport...). 

o Donar suport tècnic al personal dels vehicles desviats als aparcaments. 

o Donar suport al grup sanitari en el transport de persones que necessiten atenció sanitària (per 

exemple: persones que han d’anar a l’hospital a fer diàlisi). 
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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 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 CECAT 

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. 

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. 
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ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL 

CÀRREC OPERATIU 
CÀRREC HABITUAL 

(SUBSTITUT) 

NÚMERO DE FITXA 

D’ACTUACIÓ 

Centre Receptor d’Alarmes Policia local 1 

Responsable municipal de la 

emergència 

Alcalde 

1a Tinent d’Alcalde 
2 

Coordinador municipal de 

l’emergència 

Cap policia local 

Sergent policia local 
3 

Representant municipal al 

CECAT  

Alcalde 

1a Tinent d’Alcalde 
4 

Cap del Gabinet d’informació 
Cap premsa 

Auxiliar adm. comunicació 
5 

Cap del Grup local intervenció 1a Tinent d’alcalde 6 

Cap del Grup local sanitari 
Regidora de Sanitat. 

Regidor d'Urbanisme. 
7 

Cap del Grup local logístic i 

d’acollida 

Encarregat brigades municipals 

Encarregat brigada neteja 
8 

Cap del Grup local d’ordre i 

avisos a la població 

Cap policia local 

Sergent policia local 
9 
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1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ 

Centres de recepció d’alarmes (CRA) 

Lloc CRA Policia Local 

Adreça C/ Joan Carles I, 19 

Telèfon 977 65 77 00/Fax 977657764 

Correu electrònic bases@rodadebera.cat 

Protocols, fitxes d’actuació, etc. 
Fitxa d’actuació nº 1- Directori 

telefònic 

 

El CRA és un centre que ha d’estar operatiu 24 hores al dia, 365 dies a l’any. En cas que no sigui possible, aquestes 

funcions seran dutes a terme per l’alcalde o persona en qui delegui. 

Funcions 

•  Notificar qualsevol alarma al 112 i al CECAT. 

•  Rebre la notificació de l’alarma i trametre-la. 

•  Valorar, segons el protocols establerts, la importància de l’alarma. 

•  Posar en marxa el avisos d’activació del Pla de protecció civil municipal. 

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

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

Centres de Coordinació Operativa Local (CECOPAL) 

Lloc Ajuntament de RODA DE BERÀ 

Adreça C/ Joan Carles I, 15 

Telèfon 977657009 Fax: 977809071 

Correu electrònic oac@rodadebera.cat 

Recursos Internet, telefonia, cobertura 3G 

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. 

•  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. 
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1.4. PROGRAMA I PROCEDIMENT D’IMPLANTACIÓ, SIMULACRES, MANTENIMENT, REVISIÓ I 

ACTUALITZACIÓ 

1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA 

IMPLANTACIÓ DEL PLA 

DATA TIPUS RISC/OS ADREÇAT A 

Primer Trimestre de 

2020 

- Exposició del contingut del 

DUPROCIM. 

- Plantejament de constitució 

de la Comissió Municipal de 

Protecció Civil. 

Tots els d’afectació al 

Municipi. 

Direcció 

Municipal 

Segon Trimestre de 

2020 

Reunió de Coordinació Municipal 

(detall de problemes i actuacions 

preventives dins del municipi, per 

cada risc). 

Tots els d’afectació al 

Municipi. 

Comissió 

Municipal de 

Protecció Civil 

Segon Trimestre de 

2020 

- Revisió de l’equipament del 

CECOPAL i del material que 

pot ser susceptible de ser 

utilitzat en cas d’emergència. 

- Planificar activitats de 

divulgació informatives a 

grups d’interès. Planificar 

noves inversions pel 2019. 

Tots els d’afectació al 

Municipi. 

Comissió 

Municipal de 

Protecció Civil 

Segon Semestre 2020 

Sessions formatives i de 

comunicació dirigides a la 

població (tríptics, publicacions, 

pregons, megafonia). 

Tots els d’afectació al 

Municipi. 
Població 

Primer Trimestre 

(anualment) 

Planificació de campanyes de 

comunicació a la població 

(tríptics, publicacions, xerrades a 

l’escola, megafonia). 

Tots els d’afectació al 

Municipi. 
Població 

Segon Trimestre 

(anualment) 

Reunió per tractar dels Plans 

Específics Festes, etc..Adaptació 

del existents i noves necessitats. 

Reunió l’organització 

d’emergències de cada acte. 

Inclosos en els Plans 

Específics. 

Organització 

Emergències 

Actes de Festa 

Segon 

Trimestre(anualment) 

Formació i pràctiques als actuants 

en el correcte us dels mitjans de 

Comunicació(emissora, xarxa 

RESCAT, radiotransmissors). 

Tots els d’afectació al 

municipi 

Actuants 

definits al 

DUPROCIM 

Segon Trimestre 

(anualment) 

Formació actuants. Planificació 

de l’execució. 

Tots els d’afectació al 

municipi 

Actuants 

definits al 

DUPROCIM 

Març-octubre 

(anualment) 

Campanya preventiva Focs 

Forestals (Difusió fulletons 

informatius). 

INFOCAT Població 
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IMPLANTACIÓ DEL PLA 

DATA TIPUS RISC/OS ADREÇAT A 

Juny (anualment) 
Campanya preventiva festes 

majors y correfocs. 
Riscos Específics Població 

Agost-Novembre 

Campanya preventiva , època 

d’alt/molt alt risc de pluges 

intenses. 

INUNCAT Població 

Març-octubre 

(anualment) 

Primer Període: campanya de la 

Setmana Santa. Variable. 

CAMCAT Població Segon Període: campanya 

turística d’estiu 1 de juny-31 

d’octubre. 

Segon semestre 

2020-2022 

- Simulacre de despatx 

Comprovació localització 

responsables. 

- Comprovació funcionament 

recursos. 

Tots els d’afectació al 

municipi 

Organigrama 

municipal de 

l’emergència 

De forma Ordinària 

(anualment): 

Primer Trimestre 

Quart Trimestre2020-

2022 

Comissió Municipal de Protecció 

Civil. 

Tots els d’afectació al 

municipi 

Organigrama 

municipal de 

l’emergència 

 

1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA 

MANTENIMENT DEL PLA 

Data d’homologació:  

Data d’homologació de l’última revisió:  

Data de l’última actualització: Cada any 

Data de la propera revisió: 4 anys desprès de la data d’homologació/ Octubre 2022 

 

Els responsables del municipi són: 

Funció Càrrec 

Formació i informació Alcalde-President  Ajuntament Roda de Berà 

Manteniment dels equips Caps de departament 

1.4.3. PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

Dins dels objectius del programa d’implantació s’hi troba la programació, realització i avaluació de simulacres que 

validin el correcte funcionament del Pla de Protecció Civil Municipal, tal com s’ha previst i com s’ha portat a la 

pràctica. Així mateix, és necessari programar simulacres al llarg del temps, a fi de validar el correcte funcionament 

del pla durant tot el seu període de vigència. Realitzar simulacres i informar-ne als òrgans de les administracions 

competents, és una obligació de la persona responsable de la Implantació del Pla. 

Els simulacres pretenen verificar i comprovar: 

•  L’eficàcia de l’organització de resposta davant d’una emergència. 

•  La capacitat del personal adscrit a l’organització de resposta. 

•  L’entrenament de tot el personal del centre en la resposta davant d’una situació d’emergència. 
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•  La suficiència i idoneïtat dels mitjans i recursos assignats. 

•  L’adequació dels procediments d’actuació. 

•  La validació del correcte funcionament del procediment de comunicació de les emergències. 

La realització de simulacres té per objecte l’activació total o parcial de les accions contingudes 

S’ha de dur a terme, com a mínim, un simulacre del Pla de Protecció Civil Municipal cada any. A més, la Direcció 

General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya convoca els corresponents simulacres dels plans 

especials segons el seu propi programa d’implantació i manteniment. Quan un d’aquests simulacres afecti el 

municipi, aquest pot substituir el següent simulacre bianual programat. 

Programa d’exercicis anuals: 

Data Tipus Adreçat a 

Febrer Incendi forestal 
Responsables i actuants 

municipals 

Setembre Inundacions 
Responsables i actuants 

municipals 

Novembre Accident transport MMPP 
Responsables i actuants 

municipals 

Juny Actes pública concurrència 
Responsables i actuants 

municipals 

 

Programa de simulacres anuals: 

Data Tipus Adreçat a 

Abril Simulacre d’incendi forestal 
Responsables i actuants 

municipals i població 
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Cada vegada que es realitzi un exercici o simulacre s’ha d’emplenar la fitxa següent: 

PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES 

EXERCICI Nº:  

DATA  HORA  

ESCENARI  

 

ZONA INVOLUCRADA 

 

CARACTERÍSTIQUES  

 

VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D’EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT: 

 

AVALUACIÓ 

 

 

1.4.4. PROCEDIMENT  D’ACTUALITZACIÓ 

» S’ha d’actualitzar anualment: 

•  La realització del nou calendari de campanyes municipals. 

•  Els canvis menors en infraestructures, activitats econòmiques i serveis bàsics del municipi. 

•  Les dades de població. 

•  Els canvis menors en l’anàlisi de risc. 

•  La posada al dia del nom dels càrrecs que figuren en el Pla, les seves responsabilitats i les funcions que 

tenen assignades. 

•  Els titulars de les funcions o la reestructuració en el repartiment de les responsabilitats. 

•  Ubicació dels centres operatius del Pla municipal: Centre Receptor d’Alarmes o Cecopal. 

•  La modificació de les fitxes d’actuació, si es creu necessari. 

•  La bases de dades de Mitjans i recursos. 

•  La cartografia bàsica. 

•  Després de les eleccions municipals s’ha d’analitzar el Pla per si fos necessari actualitzar-lo de nou. 

També s’ha d’actualitzar quan es publiqui una nova normativa o disposició legal que afecti d’alguna manera el 

Pla. 

» S’han de plantejar revisions en l’anàlisi de risc: 

•  Quan hi hagin variacions importants en els riscos(INFOCAT, INUNCAT, TRANSCAT, Actes Pública 

concurrència). 

•  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. 

•  S’ha de plantejar la revisió dels annexos generals, quan canviïn les especificacions oficials sobre el 

Catàleg de mitjans i recursos. 

•  Al cap de quatre anys. 
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»Un cop actualitzada la informació o revisat el Pla: 

•  S’ha de passar pel Ple de l’Ajuntament. 

•  S’ha de trametre una còpia del fulls corresponents al servei territorial corresponent de la Direcció 

General de Protecció Civil. 

1.4.5. PROCEDIMENT DE REVISIÓ· 

•  S’ha de realitzar cada quatre anys. 

•  Quan canviïn les especificacions oficials sobre el Catàleg de mitjans i recursos. 

•  S’ha d’enviar, en un termini no superior a dos mesos, al servei territorial per tal que el faci arribar a la 

Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per tal que aquesta la pugui homologar. 

1.5. BASES PER AL PLA DE RECUPERACIÓ PREVIST A L’ARTICLE 31 DE LA LLEI 4/1997 

1.5.1. 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. 

1.5.2. 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. 

1.5.3. VALORACIÓ ECONÒMICA DELS DANYS (DESPESES QUE S’HAN GENERAT DURANT L’EMERGÈNCIA I 

COST PER RECUPERAR LA NORMALITAT). 

1.5.3.1. 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. 

1.5.3.2. Mesures de recuperació 

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. 

•  Desenruna ment i neteja. 

•  Recerca de mitjans i recursos. 

•  Control d’aqüífers. 

1.5.3.3. Procediment de sol licitud de mesures a altres administracions 

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. 

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. 

1.5.4. LINES D’AJUT EN ATENCIÓ A NECESSITATS DERIVADES DE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA O DE 

NATURALESA CATASTRÒFICA 

Periòdicament, en funció de les diverses situacions d’emergència o catàstrofes que s’hagin pogut generar en un 

territori, les administracions competents estableixen línies d’ajut per fer front a les necessitats derivades 

d’aquestes situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica. 

Les normatives que regulen la publicació d’aquestes línies d’ajut són: 

A nivell estatal: 

•  Reial Decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades 

necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica i s’estableix el 

procediment per a la seva concessió, modificat pel Reial Decret 477/2007 , de 13 d’abril (BOE núm. 67, 

de 19 de març de 2005). I les seves posteriors modificacions. 

•  Ordre INT / 277/2008, de 31 de gener per la qual es desenvolupa el Reial Decret 307/2005, de 18 de 

març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions 

d’emergència o de naturalesa catastròfica , i s’estableix el procediment per a la seva concessió (BOE 

núm. 37, de 12 de febrer de 2008). 

A nivell autonòmic: 
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•  Ordre GRI/376/2002, de 4 de novembre, per la qual s’estableixen les bases generals per a l’atorgament 

d’ajuts als ens locals de Catalunya en situacions excepcionals, d’urgència o derivades de catàstrofe. 

•  Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, publicada anualment, en la que s’assigna una sèrie 

d’ajuts per a les despeses generades derivades de situacions d’emergència.   
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2. DOCUMENT 2. ANÀLISI DEL RISC 

2.1. RISC TERRITORIAL 
En l’anàlisi del risc es consideren els diversos riscos que poden afectar al municipi; riscos territorials, 

riscos especials i riscos específics. El mètode d’avaluació adoptat és un mètode que incorpora alguns 

dels criteris de l’ Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, on es valora: per una banda, 

per a cadascun dels escenaris identificats, la probabilitat que es doni l’escenari en qüestió: 

- Probabilitat baixa (menys d’una vegada cada 100 anys). 

- Probabilitat mitjana (entre una vegada a l’any i cada 100 anys). 

- Probabilitat alta (més d’un cop l’any). 

 

Per altra banda, per a cadascun dels escenaris esmentats, es valoren les seves conseqüències: 

- Conseqüència baixa (no suposa danys al municipi, problemes operatius. 

- Conseqüència mitjana (danys a la zona on s’ha produït l’accident, interrupció de 

l’operativitat normal. Lesions lleus a les persones. 

- Conseqüència alta (destrucció total de la zona on s’ha produït l’incident. Interrupció del 

procés i afectació a instal·lacions del voltant. Morts. 

 

L’estimació del risc per a cada escenari s’avalua a partir de les probabilitats i les conseqüències en la 

taula següent: 

 

Si de l’avaluació del risc es dedueix que el risc no és ni tolerable ni trivial (és a dir, és moderat, 

important o sever), s’ha de controlar aquest risc mitjançant l’aplicació de les mesures preventives o 

correctores adients. 
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Els riscos territorials són aquells riscos o emergències no especials, que poden afectar a la vegada un 

volum considerable de persones o que poden tenir una repercussió important. El Pla de Protecció 

Civil de Catalunya (PROCICAT), com a pla d’emergències multirisc, complementari als plans especials 

(per a riscos especials), considera una sèrie de riscos territorials, entre els quals els es considera que 

poden afectar al municipi són: 

RISC TERRITORIAL 

 DESCRIPCIÓDEL RISC SEGONS PROCICAT 
OBLIGAT 

/RECOMANAT 

Emergències per 

pandèmies: 

Una pandèmia és una epidèmia d’una malaltia, entenent 

com a epidèmia l’aparició de més casos d’una malaltia dels 

que són habituals. Les epidèmies de grip es produeixen 

quan apareix un virus per al qual les poblacions humanes 

no estan immunitzades. Les característiques principals de 

les emergències per pandèmies, tot i que dependrà del 

grau d’evolució en el qual es trobi la dispersió de l’agent 

causant. 

Per la gran afluència turística es poden produir 

intoxicacions alimentàries. 

OBLIGAT 

Emergències per 

episodis de 

contaminació a 

l’Ebre aigües avall 

de 

l’embassament 

de Flix: 

Episodis de contaminació de les aigües del riu Ebre, des de 

l’embassament de Flix fins a la seva desembocadura, que es 

puguin  produir durant les operacions de descontaminació 

de l’embassament de Flix i que puguin afectar la població i 

el medi ambient, aigües avall de l’embassament. 

Annex 2, aquest annex inclou la taula 1, informació sobre 

els municipis inclosos a l’àrea d’influència, en la qual es 

detallen les dades sobre els municipis que componen la 

zona d’influència, s’han considerat tots aquells que 

compleixen alguns dels criteris següents: 

C/CAT:el municipi és abastat pel Consorci d’Aigües de 

Tarragona. 

P: captació principal. 

OBLIGAT 

Emergències per 

onades de calor 

El Servei Meteorològic de Catalunya estableix una sèrie 

de tres dies consecutius o més. En aquest període, s’ha 

de superar un valor de temperatura màxima marcat 

pel percentil 98. El percentil 98 és el valor estadístic que 

indica que només el 2% de dies dels mesos d’estiu, la 

temperatura màxima ha estat superior a aquest valor. 

Percentil 98 T màxima (°C) estiu juny-agost (2007-2016) 

en RODA DE BERÀ 33. 
 

OBLIGAT 

Emergències per 

actes en zones 

pública 

concurrència 

Festa Major de Roda de Berà Sant Bartomeu 22-26 d’agost. 

Actes de pública concurrència que comporten la 

concentració de persones a l’aire lliure. 

PLANSESPECÍFIC 

MUNICIPAL 
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RISC TERRITORIAL 

 DESCRIPCIÓDEL RISC SEGONS PROCICAT 
OBLIGAT 

/RECOMANAT 

PROCICAT 

Ferrocarril. 

Emergències en 

el transport de 

viatgers per 

Ferrocarril 

(FERROCAT) 

És el pla que s’empra actualment per a la gestió 

d’emergències que es puguin produir en l’àmbit del 

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  

OBLIGAT 

2.1.1. PERILL PER PANDÈMIES 

Sector de perill Característiques del perill 

Tot el municipi 
En cas de pandèmia, el perill es present en els nuclis habitats del 

municipi. 
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2.1.2. PERILL PER EMERGÈNCIES EN EL TRANSPORT DE VIATGERS PER FERROCARRIL 

(FERROCAT) 

Sector de perill Característiques del perill Codi mapa 

FC Barcelona-Lleida 
Talla el terme municipal 

per la meitat. 

Un amb barrera completa situat 

dins del nucli urbà (UTM 

370390, 4560806). 

Dues estacions: Berà y Roda de 

Mar. 

SPFE1 

FC Barcelona 

Tarragona 

Discorre el municipi 

horitzontalment seguint 

la línia de costa. Provoca 

la segregació en dues 

parts del conjunt dels 

nuclis urbans costaners. 

Entre la Pl. Rene Vanderveuten i 

la cruïlla amb el camí de l’ermita 

la via transcorre a través d’un 

túnel. 

SPFE2 

Línia del tren d’alta 

velocitat AVE 

Creua el terme 

municipal de Roda de 

Berà per la zona 

septentrional. 

Seguint una direcció SO-NE i per 

sobre la TV 2041. 

En el Pujol de la Morella i en el 

paratge del Cucurull la línia del 

TAV passa soterrada. 

Creua amb superfície forestal en 

tot el tram que creua el terme 

municipal de Roda de Berà per 

la part nord del terme. 

SPFE3 

 

A Roda de Berà conflueixen el ferrocarril convencional amb el d’alta velocitat, a més de tenir túnels 

en les dues línies. 

Ferrocarril convencional: es tracta dels serveis habituals de transport de viatgers per ferrocarril que 

operen sobre plataformes ferroviàries amb ample de via convencional (o ample ibèric), 1.668 mm, i 

que poden ser d‟àmbit local (Rodalies Renfe i serveis de FGC concrets), regional (línies Regionals de 

Renfe i serveis de FGC) o estatal (llarg recorregut de Renfe).  

Ferrocarril d’alta velocitat: serveis de transport de ferrocarril que operen amb ample de via 

internacional (inferior a l’ample convencional) 1.435 mm, i que es caracteritzen per ser 

infraestructures de transport que poden operar a alta velocitat. 

Hauran d‘elaborar el pla bàsic d‘emergència municipal per motiu del risc d’emergències en el 

transport de viatgers per ferrocarril els municipis que tinguin:  

Túnels de longitud superior a 1.000 m o túnels distanciats menys de 500 m entre si que sumades les 

longituds superen els 1.000 m.  
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Centres de coordinació ferroviaris  

En funció de la línia o servei i de la infraestructura afectada, els centres de coordinació de les 

empreses ferroviàries que avisaran a CECAT i que es coordinaran amb aquest són: 

 

2.1.3. PERILL PER EPISODIS DE CONTAMINACIÓ A L’EBRE AIGÜES AVALL DE L’EMBASSAMENT 

DE FLIX 

Element de perill Sector de perill 

Obligat per situació d’abastament d’aigua 

a la població (el municipi té com a font 

principal de subministrament, aigua del 

CAT). 

El perill es present en els en els nuclis habitats que 

prenen la seva aigua de l’abastament i els que reguen 

amb aquestes aigües.- 

Captació del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). La captació es realitza a Camp-redó, en els canals que 

parteixen de l’assut de Xerta. Una conducció d’aigua bruta duu el cabal captat a l’ETAP de l’Ampolla. L’aigua 

tractada s’introdueix en la xarxa de distribució en alta que serveix a 70 municipis de la província de Tarragona. 

2.1.4. PERILL PER ONADES DE CALOR 

Sector de perill Característiques del perill Codi mapa 

Tot el municipi 

El perill per episodis d’altes temperatures superiors 

a 5 graus per percentil 98 T màxima (°C) estiu juny-

agost (2007-2016) en RODA DE BERÀ 33. 

PL_03B 

2.1.5. PERILL PER ACTES EN ZONES PÚBLICA CONCURRÈNCIA 

Acte de perill Sector de perill Característiques Codi mapa 

Recorregut Festa Major San 

Bartomeu, agost. 

. - Avda. a Mancha. 
- C/ Montjuïc. 
- Pl. dels Pins. 
- C/ Nou. 
- C/ Generalitat. 
- C/ St. Isidre 

Recorregut nucli 
urbà de Roda de 
Berà. El recorregut 
del correfocs passa a 
prop de la via del 
tren Barcelona-
Lleida 

PL_04 

EV-52 

Mercat es realitza els dijous 

de cada setmana . 
Carrer Sant Salvador. 

El nombre de 
parades és 
d’unes 30. 

PL_04 

EV-46_1 

Mercat d’estiu Barquera Mercat artesanal 
PL_04 

EV-46_2 
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Mercat d’estiu Costa Daurada Mercat artificus 
PL_04 

EV-46_3 

Mercat d’estiu Costa Daurada 
Mercat estiu 
dissabtes 

PL_04 

EV-46_4 

Fira medieval Juliol, Agost. Plaça Sardana, Dels Pins, Carrer Sant Isidre. 
PL_04 

EV-49 

Fira d’Abril. Plaça Sant Jaume. 
PL_04 

EV-55 

Diada de Sant Jordi. Plaça de la Sardana. 
PL_04 

EV-56 

Festa Major Petita de Sant 

Ecce Homo, 12-14 octubre.  

Ermita de Berà, església de Sant 

Bartomeu, plaça de la sardana, 

plaça del ajuntament, plaça dels 

Pins, pavelló municipal. 

Foc del Ball de 
Diables de Roda de 
Berà. principals 
carrers del nucli 
urbà. 

PL_04 

EV-53 

Concerts en els estadis 

esportius. 
Poliesportiu municipal i camp de Futbol municipal. 

PL_04 

EV-57 

Castell de focs 

Aparcament del Camp 

Municipal de Futbol. Situat al 

costat de l’Autopista AP-7. A 

més està a prop del nucli urbà 

de Roda de Berà. 

Espai obert sense 
asfaltar destinat a 
l’aparcament de 
vehicles per a les 
activitats esportives 
que es duen a terme  
al Camp  municipal 
de Futbol. 

PL_04 

EV-59 

Platges de Roda de Berà 

Platja Llarga 1.100 m. 
PL_04 

EV-26 

Platja Punta d’en Guineu 140 m. 
PL_04 

EV-11 

Platja Pallisseta 140 m. PL_4 

Platja Costa Daurada 800 m. 
PL_04 

EV-17 

Espectacles pirotècnics i de 

focs artificials, correfocs. 

Disposen d’un perímetre més restrictiu lligat al seu recorregut. 

Durant la Festa Major; aquests actes es desenvolupen en zones 

d’àmplies explanades o bé pels carrers del nucli urbà. 

Correfocs. 
Recorregut d’un seguici de persones   realitzen un espectacle amb 
diferents tipus de petards al llarg d’un recorregut urbà, sempre 
recorrent espais oberts. 

Les circumstàncies que, des del punt de vista de rellevància a efectes d’aplicació del Pla d’Emergència, cal 

identificar en el desenvolupament dels espectacles són, essencialment, :(i) explosions en cadena de material 

pirotècnic (ii)danys derivats d’incendis a causa de la detonació fortuïta o a causa del decurs de l’espectacle, tant 

en les persones com en els béns. 
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2.2. RISCOS ESPECIALS 
 

RISCOS ESPECIALS 

 
Descripció i avaluació del risc al municipi 

segons Pla Especial Generalitat 

OBLIGAT 

/RECOMANAT 

Risc per 

ventades  

(VENTCAT) 

La manifestació del fenomen es pot donar 

de diverses maneres ja que aquest pot 

afectar de manera generalitzada o local, 

en forma de vent sostingut o de fortes 

ratxes instantànies i d’altres. S’estableixen 

com a vectors de perill del vent la ratxa 

màxima que es pot assolir en una zona 

determinada i les situacions de vent 

sostingut. 

Perill per vent: superació del llindar de la 

ratxa màxima del vent establerta 

perillositat municipal, s’ha pres com a 

valor representatiu, el nombre mitjà de 

dies anuals que s’ha superat el llindar de 

ratxa de vent de 20 m/s. Aquest valor de 

20 m/s, és el mínim de ratxa susceptible 

de produir danys 

Vulnerabilitat per vent: predisposició 

intrínseca d’un element (persona, edifici, 

municipi i infraestructura) a patir danys 

davant d’un fenomen de vent d’una 

magnitud determinada. 

RECOMANAT 

Municipis que no compleixen cap 

dels criteris de l’obligatorietat  
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Risc d’incendi 

forestal 

(INFOCAT): 

A la zona nord del municipi ampli sector 

forestal de composició vegetal contínua i 

homogènia, en matollar dens, i amb una 

intensa càrrega de combustible. 

Estructurat per petits barrancs d’orografia 

complexa. El fons dels torrents estan 

dominats per conres de secà es troba en 

estat clar d’abandonament que comporta 

un risc alt d’incendi forestal. 

Zona nord-oest, est tracta d’un sector 

d’orografia complexa i abrupta dominat 

per boscos  densos de pi blanc. 

En les zones més planeres, les situades al 

sud del nucli urbà de Roda de 

Berà,destaquen s de conreu arbrats, zona 

sud del nucli principal de població fins a la 

zona de mar. 

OBLIGAT 

Segons el INFOCAT perill d’incendi 

forestal MOLT ALT, i vulnerabilitat 

MITJA. 

Risc 

d’inundacions 

(INUNCAT): 

Son zones potencialment inundables, tots 

aquells territoris que limiten amb els llits 

dels rius, torrents, rieres, llacs o aigües 

continentals que poden ser afectades per 

avingudes fins a un període de retorn de 

500 anys o que poden embassar-se per 

falta de drenatge, i aquelles zones 

urbanes on per la insuficiència del 

clavegueram es pugui produir una 

acumulació d’aigua per a pluges amb 

períodes de retorn inferiors a 10 anys. 

OBLIGAT 

Segons el INUNCAT la perillositat 

conca es GREU i el nivell de risc MOLT 

ALT. 

Risc per 

nevades 

(NEUCAT) 

Segons pla especial NEUCAT els municipis 

que hauran d’elaborar pla d’actuació 

municipal es basa en l’estudi del risc de 

nevades. S’ha considerat que el factor 

més important és la vulnerabilitat de la 

mobilitat, i s’ha contemplat el número 

d’habitants i l’alçada del municipi, d’acord 

amb el punt 2.2.2, i es recomana en 

especial a aquells municipis que tinguin un 

número de població flotant important en 

època hivernal, a aquells que tinguin 

nuclis de població aïllats i a aquells que 

tinguin algun risc especial per nevades. 

RECOMANAT 

Vulnerabilitat comarcal EXTREMA 

Perillositat comarcal BAIXA 
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Risc per sismes 

(SISMICAT) 

Segons pla especial SISMICAT, per 

Intensitat escala MSK per a un període de 

retorn de 500 anys i vulnerabilitat i llindar 

danys. Marca els plans d’actuació en 

l’annex I. 

RECOMANAT 

Intensitat VI-VII i no superació llindar 

de dany sísmic 

Risc químic en 

el transport 

(TRANSCAT) 

El transport de mercaderies perilloses 

(MMPP en endavant) porta associat un 

doble perill, el perill de la pròpia 

mercaderia  per la seva naturalesa 

química) i, d’altra banda, el perill del mitjà 

de transport utilitzat: terrestre (carretera 

o ferrocarril), aeri o naval. 

OBLIGAT 

Segons el TRANSCAT la perillositat es 

MOLT ALT en el transport per 

carretera, autopista AP-7. 

La perillositat es MOLT ALT en el 

transport ferroviari FC sant Vicenç de 

Calders-Lleida. 

Nivell de perill per a cada tram de via 

de carreteres BAIX. 

Nivell de perill per a cada tram 

ferroviari MIG. 

Risc per 

contaminació 

de les aigües 

marines  

CAMCAT 

Aquest pla és d’aplicació davant de tots 

els casos de contaminació del medi marí ja 

sigui accidental o deliberada, qualsevol 

que sigui el seu origen o naturalesa, que 

afecti o pugui afectar tant la costa de 

Catalunya com a les aigües del mar 

territorial català. 

OBLIGAT 

Perill MOLT ALT 

Vulnerabilitat 4 
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2.2.1. PERILL PER VENTADES: VENTCAT 

Element de perill Sector de perill Codi mapa 

- Afectacions Serveis basics (Cables de 

subministrament elèctric) 

- Afectacions a la mobilitat y xarxa viària 

- Caiguda de murs, arbres, cornises, cartells, 

tendals, antenes, persianes, bastides 

Tot el municipi. PL_10 

 

L’Equip de Predicció i Vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya emet avisos de Situació 

Meteorològica de Perill (SMP) per vent quan existeix una certa probabilitat de superació determinats 

llindars de velocitat del vent. Així doncs, aquests avisos tenen en compte dos paràmetres 

fonamentals, la velocitat del vent (ratxa màxima) i la probabilitat de superació d’aquesta velocitat.  

A partir de l’informe de perillositat del vent a Catalunya elaborat per l’SMC, es fa la següent 

classificació comarcal en tant els llindars de ratxa màxima que es tindran en compte en situació de 

perill per vent. Segons l’escala de força, vents superiors a 20 m/s es consideren vents molt forts i 

vents superiors a 35 m/s es consideren extremadament forts 

RATXA MÀXIMA DE VENT
2 

(m/s) CLASSIFICACIÓ COMARCAL 

Llindar baix Llindar alt 

20 m/s  30 m/s 

Tarragonès 
(72 km/h) (108 km/h) 
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2.2.2. PERILL D’INCENDI FORESTAL (INFOCAT). 

Sector PERILL 

D’INCENDIS 
Característiques Localització  Codi mapa 

SECTOR 1 

Nord (nord del 

traçat del 

TAV). 

Ampli sector forestal de composició vegetal 

contínua i homogènia, en matollar dens, i 

amb una intensa càrrega de combustible. 

Estructurat per petits barrancs d’orografia 

complexa que han condicionat una absoluta 

manca de pistes o camins. La penetració  és 

gairebé impossible amb poca possibilitat 

d’intervenció per part dels mitjans,en cas 

d’incendi. 

Al sector nord-oest dominen les formacions 

de màquia amb pi blanc. El risc d’incendi ve 

associat pel pas de la carretera TV-2041 i el 

pas del TAV. Cal tenir en compte la 

complexitat de combustibles forestals 

presents: fons de vessants de barrancades 

amb conreus abandonats, illes arbrades amb 

regeneració de pi blanc, formacions de 

màquia. 

Engloba la zona forestal del 

terme municipal que queda 

al nord del traçat del tren 

d’alta velocitat 

(TAV).Engloba tot l’entorn 

forestal de la zona de: La 

Morella (el Bocarró)en un 

àmbit sense cap 

urbanització ni edificació 

existent on també s’inclou 

l’extensa zona dels Pomerals 

els Tres Termes, la 

Muntanya del Florenço i la 

de Molins (zona delnord-

oest). 

L’espai d’aquest sector es 

troba englobat dins la Xarxa 

Natura 2000, sent part de 

l’espai anomenat Massís de 

Bonastre (codi ES5140014), i 

forma part del Pla d’Espais 

d’Interès Natural (PEIN – 

Massís de Bonastre, codi 

1620). 

SPF1 
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Sector PERILL 

D’INCENDIS 
Característiques Localització  Codi mapa 

SECTOR 2 

Nord (entre el 

traçat del TAV 

i la AP-7) Oest 

del nucli urbà 

de Roda de 

Berà. 

El fons dels torrents estan dominats per 

conres de secà es troba en estat clar 

d’abandonament que comporta un risc alt 

d’incendi forestal. Es una zona amb orografia 

complexa i dificultat de mobilitat terrestre 

per mitjans. 

El tram central dels turons de la Martorella i 

el Pujol formen un conjunt de turons que 

representen el límit nord del nucli urbà de 

Roda de Berà, fent d’interfase entre el medi 

forestal i la zona urbana. 

La zona de la Martorella limita amb la 

urbanització Eixample Residencial pel sud, la 

qual pot tenir una certa expansió cap a zona 

forestal i que cal considerar en els termes de 

prevenció d’incendis en perímetres. Cal tenir 

en compte que No existeix cap franja de 

protecció; fet que augmenta la vulnerabilitat. 

Al costat oest es troba l’àmbit forestal de 

l’Aguilera que limita amb el municipi de 

Creixell. Dins del TM de Roda es limita a les 

vessants de la part occidental del curs mitjà 

del Torrent de l’Alígera i que limiten pel sud 

amb la línia FFCC Canareus. En aquest as 

dominen les estructures de matoll amb una 

forta càrrega combustible combinats amb 

cordons arbrats de pi blanc al fons de vall. Cal 

revisar la mobilitat per pistes d’aquest sector. 

A l’entorn de la Urbanització Berà Mar es 

troba l’àmbit forestal de la Murta i les Roques 

de Virgili. Es tracta d’una àrea complexa amb 

vessants contraposades amb alta 

freqüentació i que combinen diferents 

models de combustibles: matollars, arbrats 

de pi blanc densos, i zones de regeneració. No 

existeixen franges de protecció i la dotació 

d’hidrants caldria augmentar-la. Aquesta 

urbanització permet una evacuació bona i 

mobilitat fàcil en cas d’incendi. 

Zona del Barranc de Cal 

Setró: els tres Molins, fondo 

de Cal Llorenç), la 

Martorella, l’Aguilera. Es 

tracta d’una part on també 

s’inclou el tram mitjà del 

Torrent de Cal Setró en el 

curs comprès entre el límit 

nord del municipi i la línia 

FFCCBcna-Reus. 

SPF2 
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Sector PERILL 

D’INCENDIS 
Característiques Localització  Codi mapa 

SECTOR 3 

Nord (entre el 

traçat del TAV 

i la AP-7). 

Zona est del nucli urbà de Roda de Berà. 

Engloba els barrancs del nord-est del 

municipi. 

Es tracta d’un sector 

d’orografia complexa i 

abrupta dominat per boscos 

densos de pi blanc amb 

l’excepció de les vessants 

més occidentals (subsector 

oest) on predominen les 

màquies  termo  

mediterrànies. La mobilitat 

és bona per la 

penetració. 

En les zones més planeres, 

les situades al sud del nucli 

urbà de Roda de 

Berà,destaquen camps de 

conreu arbrats, alguns d’ells 

abandonats que 

evolucionen,vegetalment 

parlant, cap a màquies i 

pinedes amb regenerat. 

SPF3 

SECTOR 4 

Zona Sud de 

l’Autopista 

AP-7. 

Zona sud del nucli principal de població fins a 

la zona de mar i la zona agrària semi 

abandonada amb edificacions com les 

granges. 

En aquesta zona es troben 

comunitats de pi blanc molt 

i la zona agrària evoluciona 

cap a màquies i pinedes 

amb regenerat. 

SPF4 
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2.2.2.1. Àrees o sectors d’afectació 

Sector forestal Localització Catalogació del risc 

SECTOR 1 

Àmbit septentrional del terme municipal de Roda 

de Berà. La línia de tren d’alta velocitat actua com 

a element físic de tall, és a dir, delimita el sector 

d’actuació. 

Aquest sector correspon també a la delimitació 

d’espai natural protegit inclòs en la Xarxa Natura 

2000 i el Pla d’Espais d’Interès Natural(PEIN). 

Risc Molt Alt 

SECTOR 2 
Zona Oest del municipi, entre el traçat del tren 

d’alta velocitat i l’autopista AP-7. 
Risc Alt 

SECTOR 3 
Zona Est del municipi, entre el traçat del tren d’alta 

velocitat i l’autopistaAP-7. 
Risc Alt 

SECTOR 4 

Àmbit meridional del terme municipal de Roda de 

Berà. Comprèn els terrenys entre el traçat de 

l’autopistaAP-7 i la línia de costa. 

Risc Molt Baix 

 

2.2.2. INCENDIS FORESTALS ESDEVINGUTS AL MUNICIPI 

Els focs que han afectat al municipi des de l’any 1963, segons dades obtingudes dels bombers de la 

Generalitat han estat: 

Sector afectat Any Superfície cremada ha. 

Mas Palau 11/05/1963 40 

Mas del Nin  11/7/1966 4 

Pujol de la Morella 8/8/1970 0,6 

Boscarrò 11/8/1970 900 

Pujol de la Morella 20/8/1970 - 

Fondo de la Guilera 14/7/1973 140 

Mas Gibert 30/9/1977 120 

Mas del Nin 24/3/1978 212 

Muntanya del Cementiri 04/08/1978 194 

Cucurull 4/4/1979 1,2 

La Guilera 26/7/1979 17 

Pujol de la Morella 4/8/1979 1,2 

Mas del Nin 19/8/1979 3,5 

Mas del Nin 25/8/1979 0,4 

Francàs 23/8/1980 0,1 

Mas Mercader 29/3/1981 1 

Mas del Nin 13/2/1983 4 

Les Torretes 11/4/1983 1 

Mas del Nin 27/3/1984 22 

Morera 5/7/1989 2 

Pedrera 22/7/1990 0,3 

Residència Eixample Roda 26/6/1992 0,01 
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Residencial Mirador de Berà 12/7/1993 1 

Urb. MeryMar 5/7/1994 4 

Urb. Mas Roig 17/8/1994 2 

Urb. Mas Borràs 13/4/1995 2 

El Mas Roig 4/7/1997 0,07 

El Molí 21/2/1999 0,95 

Mas de les Piles 17/3/1999 0,8 

Fondo de la Cova Merla 2/9/2000 5,6 

 

Observant la relació d’incendis i conats que han afectat als municipis es pot concloure: 

1) Que la distribució dels punts d’origen dels focs es distribueix perimetral ment i en contacte 

amb àrees d’activitat i presència humana, això contrasta amb la manca d’inicis de foc distribuïts en 

sectors netament forestals i distants de nuclis i infraestructures. D’aquest fet s’infereix, que les 

principals causes d’incendi quantitativament parlant, es troben relacionades amb la presència 

antròpica. (són d’origen antròpic). 

2) En oposició a això, els grans incendis forestals que s’han donat, per tant aquells que han 

cremat majors superfícies, són precisament, els únics que s’han iniciat en àrees eminentment 

forestals, en les quals la continuïtat, potència, concentració de combustible, i l’accessibilitat i 

disponibilitat d’aigua limitades, han condicionat el control de l’incendi. 

2.2.3. CAMINS 

» Camins primaris 

Son aquells camins que tenen una amplada mínima de 5 metres i que permeten el pas creuat de dos 

camions de tipus BRP. Habitualment d’importància estratègica per a la intervenció. 

Nom / Núm. Identificació Origen - Destí Sector Rep. Gràfica 

CP - 01 Nacional 340 (N-340) 2, 3 i 4  

 

» Camins secundaris 

Son aquells camins i pistes forestals amb una amplada entre 3 i 5 metres amb sobre-amples 

disposats cada 100 - 150 metres que permeten el pas creuat de vehicles. Útil per a la penetració i 

atac en la intervenció. En cas de no tenir sortida sindicarà si es pot fer mitja volta amb un vehicle 

pesat al final del camí. 

Nom / Núm. Identificació Origen - Destí Sector Rep. Gràfica 

CS – 01 Camí de Berà 4  

CS – 02 La Plana Fora terme  
CS – 03 Connexió CP-02 i Creixell 4  
CS – 04 Camí de Sant Salvador 4  

CS – 06 
Carrers de Sagitari, Óssa major, 

Óssa menor i de Peixos 
3 i 4 

 

CS – 07 Camí del Vendrell 3  

CS – 08 Camí de l’Avenc 3  
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CS – 09 
Con

CS –10 
Con

CS –11 

CS –12 

CS –13 

CS –14 

CS –15 

CS –16 

 

» Camins terciaris 

Son aquells camins i pistes foresta

que tampoc no disposen de sobre 

bàsica de camins per a incendis for

Nom / Núm. Identificació 

CS – 01 
Con

Cal P

CS – 02 Con

CS – 03 

CS – 04 Con

CS – 05 
Con

extr

CS – 06 

CS – 07 

CS – 08 Cam

CS – 09 

CS – 10 

CS – 11 

CS – 12 
Con

AVE

CS – 13 
Con

zona

CS – 14 

CS – 15 
Con

zona

CS – 16 Con
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Connexió nucli urbà amb dipòsit 

municipal 
3 

Connexió nucli urbà amb Pujol de 

la Morella 
2 i 3 

Camí de Bonastre i Dipòsit tres 

Molins 
2 

Camí de la Plana 4 

Camí de l’Avenar 2 i 4 

Camí vell de l’Avenar 4 

Camí paral·lel a AP-7 (connexió 

ambCS-13) 
4 

Connexió entre CP-02 i l’estació 

de tren de Roda de Berà 
2 

s forestals que no permeten el pas creuat de dos camions d

e sobre -amples cada 100 - 150 metres. No es consideren pa

endis forestals del Pla INFOCAT perquè afegeixen complexitat

Origen - Destí Sector 

Connexió entre CS-01i CS-04 amb 

Cal Piles 
4 

Connexió CS-01 i zona de conreus 4 

Camí de servei de l’AP-7 4 

Connexió entre CS-16 i línia AVE 2 

Connexió entre CP-02 amb 

extrem Nord-Oest del terme 
1 

Connexió CP-02 i línia AVE 2 

Connexió CS-11 i línia AVE 2 

Camí de Roda de Berà a Bonastre 1 i 2 

Connexió entre CT-08 i CP-02 1 

Connexió entre CS-11 i CS-10 1 i 2 

Fondo de la Martorella 1 i 2 

Connexió entre nucli urbà i línia 

AVE 
3 

Continuació CS-09 i connexió 

zona “la Murtra” 
1 i 3 

Camí alternatiu a CS-08 3 

Connexió del camí de l’Avenc i 

zona nord municipal 
1 i 3 

Connexió urbanització Berà Mar i Límit terme 

Desembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

amions de tipus BRP i 

deren part de la xarxa 

plexitat operativa. 

Rep. Gràfica 
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zona

CS-17 
Cam

cam

Segons el Pla INFOCAT: 

Camins primaris: camins que tenen un

tipus bomba rural pesada (BRP). 

Camins secundaris: camins i pistes for

150 m que permeten el pas creuat de ve

Camins terciaris: camins i pistes foresta

disposen de sobre-amples cada 100–

2.2.3.1. Punts d’aigua  

Nom / Núm. 

Identificació 
Secto

Piscina Municipal Urbà (pr

UTM:371398;456177

9(entre AVE i dipòsit) 

No s’especifiquen basses o pisci

troben en propietat privades i a

exteriors. En aquest sentit, tampo

Pantà del Catllar (nord-oest muni

helicòpter) 

Capdamunt carrer 

gaudí 
Urbà(pro

La Martorella 

(370387;4561427) 
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zona municipal 

Camí de la Serra, entre la TV i 

camí de Berà 
 

 tenen una amplada mínima de 5 m i que permeten el pas creuat d

pistes forestals entre 3 i 5 m d’amplada amb sobre-amples dispos

euat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP). 

es forestals que no permeten el pas creuat de camions tipus BRP i q

–150 metres. 

Sector  
Característiq

ues 

Capa

citat 

(m3) 

Accés1 (s/n) 

Camió 
Helicòp

ter 

Urbà (prop 3)  630 NO SI 

3  150 SI SI 

s o piscines no accessibles per a helicòpter donat que es 

ades i aquestes estan protegides amb tanques i cadenats 

, tampoc són accessibles per a camions. 

est municipal)Sortida del Port de Roda de Berà (sortida amb 

Urbà(prop 3) 
Sense 

hidrant 
2.000 SI NO 

2 
Sense 

hidrant 
1.500 SI NO 

Desembre 2018 

 

s creuat de vehicles de 

les disposats cada 100-

us BRP i que tampoc no 

Repres. 

gràfica 
elicòp

Bassa o 

piscina 

accessible 

per a 

helicòpter 

 

que es 

denats 

Bassa o 

piscina no 

accessible 

per a 

helicòpter 

 

a amb 

Massa 

d’aigua amb 

accés per 

helicòpter 

 

Dipòsits 

coberts 
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Els tres molins 

(369905;4560760) 

Els tres molins 

Francasset 

(372123;4560026) 
Urbà(pro

Entre la Barquera i 

Roc Sant Gaietà 
Urbà(pro

1 No es consideren accessibles amb 

immediat. 
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2 
Sense 

hidrant 
800 SI NO 

2 
Sense 

hidrant 
 SI NO 

Urbà(prop 4) 
Sense 

hidrant 
3.500 SI NO 

Urbà(prop 4) 
Sense 

hidrant 
1.500 SI NO 

les amb helicòpter si hi ha arbres, línies d’alta tensió o edificacio

 

Desembre 2018 

Dipòsits 

coberts 

 

 

edificacions en l’entorn 
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2.2.3.2. Hidrants 

 
Núm. 

Identificació 
coordenades  

Cor- X                  Cor. Y 
Localització Representació 

Gràfica 

H-001 370.664 4.561.213 Carrer Ramon Casas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-002 370.473 4.561.115 Av. De la Manxa 

H-003 370.618 4.561.084 Carrer Joan Gris 

H-004 370.803 4.561.087 Carrer Salvador Dalí 

H-005 370.947 4.560.999 Carrer Narcís Monturiol 

H-006 370.732 4.560.866 
Carrer de Lisboa amb Carrer de 
Josep Corner 

H-007 370.591 4.560.809 
Av. De la Muntanya amb Carrer de 
Londres 

H-008 370.546 4.560.734 Av. De la Muntanya 

H-009 370.703 4.560.762 Carrer de Josep Corner 

H-010 370.943 4.560.741 
Av. De l'Avenc amb Carrer de 
Cervantes 

H-011 371.056 4.560.815 Plaça de l'Estel 

H-012 371.014 4.560.698 Av. De l'Avenc  

H-013 370.861 4.560.674 Av. De l'Avenc 

H-014 370.727 4.560.633 
Av. De l'Avenc amb Carrer de Josep 
Carner 

H-015 371.288 4.560.696 Av. De l'Avenc 83-137 

H-016 371.516 4.560.647 
Av- de l’Ànec amb Carrer de 
Johann 

H-017 371.311 4.560.901 Carrer del Doctor Castro 

H-018 371.570 4.560.998 Plaça d’Àustria 

H-019 371.182 4.561.119 
Carrer Pau Casals amb Carrer 
d'Anton Gaudí 

H-020 371.056 4.561.176 Carrer Narcís Monturiol  

H-021 371.726 4.561.485 C. del Mirador de Berà 

H-022 371.639 4.561.348 C. del Mirador de Berà 

H-023 371.707 4.561.325 C. del Mirador de Berà 

H-024 372.095 4.560.657 Av. De l'Avenc 

H-025 372.433 4.560.575 Camí del Vendrell amb C. del Vigili 

H-026 370.470 4.560.515 Plaça dels Pins 

H-027 370.252 4.560.392 Escola Salvador Espriu 

H-028 370.349 4.560.394 C. del Torrent amb C. Major  

H-029 370.044 4.560.343 
C. de la Indústria amb rotonda TV--
2041 

H-030 370.156 4.560.317 Escola Salvador Espriu 
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Núm. 

Identificació 
coordenades  

Cor- X                  Cor. Y 
Localització Representació 

Gràfica 

H-031 370.451 4.560.340 C. de Sant Salvador 20, 23 

H-032 370.596 4.560.362 C. de Sant Salvador 49 

H-033 370.778 4.560.394 C. de Sant Salvador 73 

H-034 370.941 4.560.396 C. Las Navas de Tolosa 

H-035 371.109 4.560.452 C. de l’Esport 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-036 370.953 4.560.353 
C. Las Navas de Tolosa amb C. Nitra 
Sra. De Montserrat 

H-037 371.065 4.560.285 Av. De Félix Martorell 

H-038 370.847 4.560.302 C. de la Serra del Cadí 

H-039 370.905 4.560.236 Av. De Félix Martorell 17 

H-040 370.810 4.560.181 Av. De Félix Martorell 

H-041 370.699 4.560.154 Av. De Félix Martorell 

H-042 370.440 4.560.203 
Av. Sant Jordi amb la Plaça de 
Francesc Macià 

H-043 370.186 4.560.230 TV- 2041 

H-044 369.970 4.560.252 C. de la Llum 12-16 

H-045 369.761 4.560.231 C. de la Llum 54 

H-046 369.894 4.560.120 C. del Comerç amb C. de l'Energia 

H-047 370.084 4.560.136 C. del Comerç 3 

H-048 370.184 4.560.142 C. del Comerç 13 

H-049 370.074 4.559.762 C. de Creixell amb Plaça d’Albízies 

H-050 370.434 4.559.791 
Passatge de les Torres amb Ctra. 
De Bonastre 

H-051 370.452 4.559.726 C. de Breda amb Ctra. De Bonastre 

H-052 370.401 4.559.463 C. de Les Planes 

H-053 370.298 4.559.348 les Carpes de Roda 

H-054 372.243 4.560.070 
C. de Rosa Sensat amb C. de 
Montserrat Roig 

H-055 372.414 4.560.066 C. de Rosa Sensat 

H-056 372.654 4.560.051 
C. de Rosa Sensat amb Plaça de 
Rosa Chancel 

H-057 372.860 4.560.043 C. de Rosa Sensat 

H-058 372.115 4.559.952 Plaça de Montferri 

H-059 372.210 4.559.962 C. de Frederica Montseny 
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Núm. 

Identificació 
coordenades  

Cor- X                  Cor. Y 
Localització Representació 

Gràfica 

H-060 372.406 4.559.997 
C. de Lola Anglada C. de 
Montserrat Caballé 

H-061 372.489 4.559.965 C. de Lola Anglada 

H-062 372.644 4.559.890 C. de Mercè Rodoreda 

H-063 372.785 4.559.930 
C. de Dolores Ibarruri amb C. de 
Marie Curie 

H-064 372.911 4.559.931 Plaça de Indira Gandi 

H-065 373.013 4.559.965 Carrer de Simone Beauvoir 

H-066 372.271 4.559.769 C. de Frederica Montseny 22-24 

H-067 372.459 4.559.751 C. de Montserrat Roig 

H-068 372.537 4.559.845 
Zona esportiva, Carrer de Maria 
Aurèlia Capmany 

H-069 372.637 4.559.731 
 Carrer de Maria Aurèlia Capmany 
amb  C. de Mercedes Salisachs 

 

H-070 372.779 4.559.784 
C. de Mercè Rodoreda amb C. de 
Virginia Wolf 

H-071 373.059 4.559.801 C. de Rosalia de Castro 

H-072 373.157 4.559.829 C. de Simone Beauvoir, 22 

H-073 373.217 4.559.712 
C. Rosalia de Castro amb Plaça de 
Gal·la Placídia 

H-074 372.921 4.559.694 C. de Mercè Rodoreda  

H-075 372.352 4.559.639 C. de Pegaso 

H-076 372.484 4.559.594 C. de la Hispano Suiza km 1,184 

H-077 372.571 4.559.652 
C- de Pegaso amb C. Montserrat 
Roig 

H-078 372.698 4.559.610 
C. de la Hispano Suiza amb C. María 
Aurèlia Capmany 

H-079 372.891 4.559.639 C. de la Hispano Suiza 

H-080 373.063 4.559.645 
C. de la Hispano Suiza amb c. Ptge. 
Agustina de Aragon 

H-081 373.267 4.559.651 
C. de la Hispano Suiza amb glorieta 
N-340 

H-082 372.083 4.559.495 C. de Segòvia 

H-083 372.308 4.559.541 
C. de la Hispano Suiza amb C. de 
Torredembarra 

H-084 372.453 4.559.463 C. del Vallespir amb C. de la Guineu 

H-085 372.625 4.559.516 
C. del Vallespir amb C. de 
Montblanc 

H-086 372.796 4.559.534 C. del Vallespir amb Av. de la Platja 

H-087 373.035 4.559.574 
C. del Vallespir amb C. de Mas 
Garbí 

H-088 373.376 4.559.538 
C. de Margarida Xirgu amb Av. 
D'Enric Borràs 

H-089 372.097 4.559.439 C. de la Costa Brava 
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Núm. 

Identificació 
coordenades  

Cor- X                  Cor. Y 
Localització Representació 

Gràfica 

H-090 372.035 4.559.412 C. dels Escipions 

H-091 371.901 4.559.273 C. Av. D'Europa amb Av. de Bèlgica 

H-092 372.287 4.559.372 
entre C. de Ponferrada i C. del 
Montsant 

H-093 372.526 4.559.277 
C. de l'Empordà amb C. de la 
Guineu 

H-094 372.800 4.559.309 C. de Montblanc amb C. del Tennis 

H-095 372.941 4.559.295 C. de Girona amb Av. De la Platja 

H-096 373.482 4.559.480 
C. de Mas de Garbí amb C. de 
Girona 

H-097 373.482 4.559.480 C. Mestral 

H-098 373.511 4.559.383 
C. Doctor Ferrant amb C. del 
Mestre  Pedrell 

H-099 373.416 4.559.340 
C. del Doctor Ferran amb Av. 
D'Enric Borràs 

H-100 373.474 4.559.331 C. de Joan Miró 

H-101 372.009 4.559.031 Plaça d'Espanya 

H-102 372.720 4.559.141 
Av. De la reina Fabiola-Zona 
esportiva 

H-103 372.586 4.559.043 Av. De la reina Fabiola 41-43 

 

H-104 372.907 4.559.117 C. de Mas Carreres 

H-105 373.057 4.559.220 Av. De la Platja 13-15 

H-106 372.203 4.558.839 Av. De Joan Margets 7 

H-107 372.385 4.558.949 Av. de la Reina Fabiola 

H-108 372.874 4.558.979 C. de la Figuera amb C. de la Sínia 

H-109 373.117 4.559.044 C. de la Sínia- Oficina de Turisme 

H-110 373.225 4.559.091 C.  De Mas Garbí amb C. de la Sínia 

H-111 373.446 4.559.147 
Av.  d'Enric Borràs amb C. de 
l'Estell 

H-112 373.663 4.559.206 
Patge. De l'Estanyol amb C. 
Estanyol 

H-113 373.496 4.559.057 
C. dels Pescadors amb Patge 
d'Arties 

H-114 373.159 4.558.947 
C. dels Pescadors amb Patge 
d'Arties amb C. Costa Daurada 

H-115 372.690 4.558.748 C. de la Pineda amb Av.  del Mar 

H-116 372.518 4.558.648 C. de Joan XXIII 

H-117 372.463 4.558.652 C. del Principe de Viana 

H-118 372.418 4.558.681 
Av. Del Mar amb Ptge. de la 
Gaviana 

H-119 372.288 4.558.660 
Av. Del Mar amb Plaça de Rene 
Vandermeuter 

H-120 372.146 4.558.613 C. dels Reis d'Aragó 

H-121 372.226 4.558.544 Camí de Ronda 
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Núm. 

Identificació 
coordenades  

Cor- X                  Cor. Y 
Localització Representació 

Gràfica 

H-122 372.313 4.558.628 C. de Tírivia amb Av. Del Mar 

H-123 372.367 4.558.590 C. de les Barques 

H-124 372.483 4.558.605 
C. de les Barques amb C. del 
Principe de Viana 

H-125 372.544 4.558.584 C. de Petritxo 

H-126 372.598 4.558.578 Ptge. Del Mar 

H-127 372.597 4.558.554 
Gaietà Bori Tallada amb Ptge. De 
Sa Mar 

H-128 371.974 4.558.459 
C. de Tírvia amb C. dels Reis 
d'Aragó 

H-129 371.579 4.558.459 Av.  De la Barquera 

H-130 370.620 4.558.462 C. del General Prim 27 

H-131 370.845 4.558.500 C. de Prat de la Riba amb C. d'Igea 

H-132 370.711 4.558.381 C. del Teide 13-5 

H-133 370.677 4.558.330 C. del Gaià 

H-134 370.763 4.558.282 C. del Teide 1-3 

H-135 370.953 4.558.301 C. de Prat de la Riba 14 

H-136 371.126 4.558.303 
C. dels Reis d'Aragó amb Av.  de la 
Barquera 
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2.2.3.3. Tallafocs 

Son franges naturals (cultius, rius, etc.) o artificials (carreteres, autopistes, vies fèrries, etc.) de 200 

metres d’amplada. No n’existeixen. 

Franges de baixa càrrega de foc. No n’existeixen d’operatives. 

2.2.3.4. Punts de vigilància 

El municipi no disposa de cap punt de vigilància preestablert. De totes maneres, l’orografia del terme 

facilita la guaita del territori des de punts com: 

•  La Martorella 

•  Pujol de la Morella 

•  Els tres molins 

•  Torre del Cucurull 

2.2.3.5. Zona d’Aterratge d’helicòpters 

Camp de Futbol zona del Casc Urbà. Identificació H. 

2.2.4. PERILL D’INUNDACIONS. INUNCAT 

2.2.4.1. Zones inundables 

El municipi queda inclòs dins de l’àmbit de la conca hidrogràfica “Rieres meridionals” de Catalunya 

amb una xarxa fluvial escassa, reduïda a petits barrancs i rambles de règim intermitent i amb 

variacions extremes de cabals condicionats a les fortes fluctuacions interanuals i estacionals, 

característiques del règim pluvial mediterrani. 

Aquests barrancs ocupen principalment la part nord del terme i desemboquen a tres cursos fluvials 

de més importància: el Torrent de l’Alígera, el Torrent de Cal Setró i de la Martorella que conformen 

el Torrent de l’Aigua, el Torrent del Gibràs i el Fondo de Bonastre. 

Rieres/Torrents: 

Nom Codi mapa Sector o zona potencialment inundables 

Riera de l’Aguilera PL_07 

Curs d’aigua intermitent que creua el municipi en la més 

occidental. Transcorre paral·lel a la carretera TV-2041 de Roda 

de Berà a Bonastre en el tram comprés entre el límit nord del 

municipi i la línia de ferrocarril Barcelona-Reus. La seva conca, 

que recull les aigües dels sistemes de barrancs occidentals de 

Bonastre i Roda de Berà i que pertanyen a la serralada litoral, 

pot donar lloc pel seu abast a cursos d’aigua important en 

períodes de forts aiguats. 

Imbricació amb altres infraestructures: 
- Aqüeducte del TAV 
- Pas de drenatge sota l’AP-7. 
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Nom 
Codi mapa 

Sector o zona potencialment inundables 

Torrent de Cal Setró PL_07 

L’abast de la seva conca és la més extensa dels cursos fluvials 

que creuen Roda de Berà. Entra al terme per la franja nord-

occidental i des de  allí transcorre cap al sud en un traçat poc 

sinuós. 

Cal destacar que la seva llera, al seu pas pel casc antic del 

municipi, ha estat modificada artificialment de manera que ha 

passat a formar part del carrer de l’Aigua. 

Aquest torrent, s’uneix amb el de la Martorella a una plaça 

anomenada Racó del Replà, ocupada per vivendes i on 

normalment s’hi estacionen vehicles. A partir d’aquest punt, 

els dos torrents passen a formar el Torrent de l’Aigua que 

transcorre, sobre llera natural, cap a l’extrem sud-occidental 

on es troba amb el Torrent de l’Aguilera, just al límit del terme, 

i desemboca finalment a la Platja de Creixell. 

Imbricació amb altres infraestructures: 

- Aqüeducte del TAV 

- Pas sota la via ferroviària Barcelona-Reus 

Torrent de la 

Martorella 
PL_07 

Aquest curs transcorre íntegre al terme municipal de Roda de 

Berà. Neix a la formació muntanyosa de La Martorella i recull 

les aigües de la vessant oriental del sistema del Pujol de la 

Martorella i de les vessants occidentals del sistema enfrontat. 

Després transcorre per llera natural fins al carrer Torrent, on 

s’ha aprofitat el traçat del torrent com a via pública i per tant, 

ha estat asfaltat i els seus laterals edificats. S’uneix amb el 

torrent de Cal Setró a una   Racó del Replà, ocupada per 

vivendes i on normalment hi ha vehicles estacionats. A partir 

d’aquest punt, els dos torrents passen a formar el torrent de 

l’Aigua que transcorre, sobre llera natural, cap a l’extrem sud - 

occidental on es troba amb el Torrent de l’Aguilera. 

- Pas per sota la via de ferroviària Barcelona-Reus. 
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Nom 
Codi mapa 

Sector o zona potencialment inundables 

Torrent de l’Aigua PL_07 

Neix a partir de la confluència, a la plaça del Racó del Replà, 

del Torrent de Cal Setró i el Torrent de La Martorella. 

A partir d’aquest punt, el curs fluvial transcorre cap al sud del 

municipi, sobre llera no artificial, en un traçat bastant rectilini. 

En un dels extrems sud – occidentals del límit del terme s’uneix 

amb el Torrent de l’Aguilera desembocant, en el municipi de 

Creixell. 

Imbricació amb altres infraestructures: 

- Pas de drenatge sota la TV-2041 

- Pas de drenatge de l’autopista AP-7 

- Pas de drenatge de la N-340 

Torrent del Bocarró PL_07 

Neix a la zona meridional central del municipi i creua el terme 

de nord a sud. El seu curs transcorre clarament marcat en el 

primers quilòmetres, no essent així al seu pas per la 

urbanització l’Eixample Residencial, on les aigües circulen 

pendent avall disperses per sobre l’asfalta’t dels carrers. 

Un cop passada la zona urbanitzada, el curs es restaura i 

transcorre per superfície de conreus amb poca pendent. 

Al seu pas per sota de la via de ferrocarril Barcelona-Reus 

conflueix amb les aigües escolades de la zona oriental de la 

urbanització l’Eixample Residencial provinents, principalment, 

de dos barrancs de pendent considerable, un que passa per la 

Residència 3ª Edat Mirador de Berà, i l’altre que transcorre pel 

carrer  de Sant Miguel. Seguint el curs cap a la seva 

desembocadura, a la platja de Berà, creua per sota la via de 

ferrocarril de Barcelona a Reus, l’autopista AP-7 i la N-340. 

Redistribueix el curs aigües avall passant pel Càmping Berà i la 

urbanització Vives Platja, per desembocar finalment,passant 

per una secció inferior de la via de ferrocarril Barcelona-

Tarragona, a la platja de Berà. 
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Nom 
Codi mapa 

Sector o zona potencialment inundables 

Torrent de Gibràs PL_07 

Aquest curs ocupa la part més oriental del terme. 

La capçalera es conforma per una xarxa d’importants barrancs 

que drenen al curs principal les aigües de pluja recollides a les 

vessants est i oest de la Cova, la vessant septentrional de les 

muntanyes de la Plana del Xim, i les vessants oest de les 

formacions orogràfiques de l’Avenc de la Merla i els Quatres 

Termes. 

Aquest curs principal es perd al seu pas per la urbanització 

Berà Mar, on les aigües es dispersen i circulen sobre els carrers 

pendent avall, sortint de la urbanització i creuant per un 

drenatge inferior la via de ferrocarril de Barcelona a Reus. A 

partir d’aquest punt,el curs transcorre per conreus i paral·lel al 

camí que uneix el nucli de Berà Mar amb la zona de la 

platja,punt en el que el traçat del torrent esdevé la línia del 

límit municipal de Roda de Berà i el Vendrell fins a la seva 

desembocadura . 

Imbricació amb altres infraestructures: 

- Pas de drenatge de l’autopista AP-7 

- Pas per sota de la via de ferrocarril Barcelona-Reus 

- Pas de drenatge de la N-340 

- Pas per sota de la via de ferrocarril Barcelona-Reus 

 

Rambles: 

Nom Codi mapa Sector o zona potencialment inundables 

Rambles originades 

per petites conques 

ala zona de les 

urbanitzacions de 

Berà i Costa Daurada 

PL-07 

L’orografia de les urbanitzacions de Berà i Costa Daurada, a la 

zona de la platja, ha originat petites conques hidrogràfiques 

que, en episodis de pluges generen cursos d’aigua que 

transcorren sobre la superfície urbanitzada 

 

Zones humides inundables: 

Nom Codi mapa Sector o zona potencialment inundables 

Urbanització la 

Barquera 
PL_07 

Zona costanera de la Urbanització la Barquera (existeix una zona 

humida colmatada artificialment). 
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Aqüeducte: 

Nom Codi mapa Sector o zona potencialment inundables 

Aqüeducte del TAV 

sobre la riera de 

l’Aguilera 

PL_07 

Aqüeducte de longitud aproximada de 50 m i alçada 

màxima a la part central de 50m. Format per un taulell 

recolzat sobre pilars cimentats en la llera del barranc. 

Aqüeducte del TAV 

sobre el torrent de Cal 

Setró 

PL_07 

Aqüeducte de longitud aproximada de 30 m i alçada 

màxima d’uns 45m. Format per un taulell recolzat sobre 

pilars cimentats en la llera del barranc. 

 

Canals de drenatge: 

Nom Codi mapa Sector o zona potencialment inundables 

Canal de drenatge PL_07 
Canal de drenatge paral·lel a l’eix de l’autopista AP-7/E-

15 

 

Cons de dejecció: 

Nom Codi mapa Sector o zona potencialment inundables 

Cons de dejecció. 

Torrents que neixen en 

la Cova 

PL_07 Urbanització Berà Mar.  

 

2.2.4.2. Classificació del risc segons el Pla INUNCAT Inundacions esdevingudes al municipi 

Zona afectada Descripció Any Danys 

- Via del ferrocarril 

Barcelona-Reus 
Inundacions. 1973 

Es va produir el tamponament de la secció de 

drenatge del pas a nivell del ferrocarril sobre el 

torrent de la Martorella. 

L’elevada concentració de la precipitació 

caiguda, ocasionà una violenta corrent d’aigua 

amb gran poder erosiu i capacitat de transport 

de sediments (arbres,pedres, etc.), que va 

col·lapsar la secció de drenatge de la via 

formant una presa que va desbordar causant 

desperfectes materials. 
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Zona afectada Descripció Any Danys 

- Eixample 

Residencial Carrer 

Johan Sebastian 

Bach 

Inundacions. 
Setembre 

1990 

l’episodi de fortes pluges del mes de setembre 

va originar abundants cabals d’aigua a la 

capçalera dels dos torrents que discorren a la 

part oriental de la urbanització Eixample 

Residencial(carrer Sant Miquel i Residència de 

la 3ª Edat El Mirador). Aquesta corrent,que 

transcorre sense llera marcada pel carrer Johan 

Sebastian Bach, es va trobar obstaculitzada per 

la paret del jardí de la primera casa de 

l’esmenta’t carrer, la qual va actuar de mur de 

contenció. La paret va cedir per la força de la 

corrent d’aigua, i aquesta s’endugué les parets 

de les vivendes contigües provocant danys 

materials en aquestes construccions. 

- El Racó del Replà 

- Urbanització 

Merymar 

- Edifici Espérides 

situat a la Plaça de 

Mediterrani. 

- Carrer Mas Garbí 

amb la intersecció 

amb el carrer Sínia 

 
Desembre 

2001 

- La força de la corrent d’aigua que baixava 

pel torrent de cal Setró es va endur, a la 

zona d’intersecció amb les aigües 

provinents del torrent de la Martorella, 

diferents vehicles que estaven estacionats 

a la zona coneguda com el Racó del Replà, 

i els va arrossegar fins passat el pont de 

l’Autopista AP-7, quedant aturats al camí 

que dóna accés a la Urbanització Merymar. 

- A la intersecció entre els carrers Sínia i 

avinguda Bonastre, punt on conflueixen 

antigues rieres actualment ocupades per 

edificacions, s’inundaren els baixos de 

l’edifici Espérides situat a la Plaça de 

Mediterrani. 

- Igualment, al carrer Mas Garbí amb la 

intersecció amb el carrer Sínia, es va 

produir una acumulació d’aigua en 

superfície que ocasionà desperfectes 

materials. 

- N-340 i AP-7 

Precipitació 

in situ,en tot 

just dues 

hores van 

registrar 63 i 

67 litres per 

metre 

quadrat. 

Agosto 

2010 
Carreteres tallades. 

- Carrer Blanes Inundacions 
Agosto 

2018 

- Càmpings inundats. 

- Forat sobre les canonades del gas al carrer 

Blanes de Roda de Berà. 
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2.2.4.3. Àrees o sectors d’afectació 

Àrees/Sector de risc 

d’inundacions 

Codi 

mapa 
Localització 

Soterrament de la Martorella a 

la seva entrada a la zona 

urbanitzada municipal (C/ 

Igualada). 

PL_07 

SPI1 

En aquest sector destaquen les construccions de 

vivendes unifamiliars adossades amb garatge soterrat i 

jardí exterior. 

Pas sota la via de ferrocarril 

Barcelona-Reus de la Martorella. 

PL_07 

SPI2 

La zona del voltat, formada per carrers i vivendes, 

pertany al casc antic Roda de Berà. 

Racó del Replà 
PL_07 

SPI3 

Aquesta, forma part de l’entramat del casc antic del 

municipi i està ocupada per vivendes i vehicles que 

normalment hi estacionen.  

Cal recordar que en aquest sector ja s’han produït casos 

d’arrossegament de vehicles fins l’autopista i 

inundacions en baixos d’edificis. 

Obra de drenatge de l’autopista 

AP-7 al seu encreuament amb el 

torrent de l’Aigua 

PL_07 

SPI4 

La tipologia de la secció del pas, podria originar, en casos 

de cabals d’avinguda torrencials amb gran quantitat de 

transport de sediments, l’obturació del pas i el 

desbordament de la riera i ocupació de les superfícies 

col·lindants, podent arribar fins i tot, en episodis 

d’avingudes extraordinàries a sobrepassar la cota de 

l’AP-7 i inundar-la. 

Zona oriental de la urbanització 

l’Eixample Residencial: 

- Residència 3ª edat mirador 

de Berà i edificacions 

pròximes 

- Carrer Johan Sebastian 

Bach 

PL_07 

SPI5 

L’orografia d’aquesta àrea origina dos petits barrancs 

amb fortes pendents: el que passa per la Residència de 

la 3ª Edat i les vivendes pròximes,- i el que transcorre pel 

carrer de Sant Miguel. 

Encreuament per sota la 

carretera N-340 del torrent del 

Bocarró,tram entre el pas i 

l’entrada al Càmping Berà 

PL_07 

SPI6 

En episodis de pluges que originin cabals superiors el 

cabal controlat pel pas serà de 18,05 m3/s, i la resta pot 

retenir-se aigües amunt o desbordar la CN-340 i produir 

una avinguda que inundi la zona i l’interior del Càmping 

Berà. 

La inundació de la carretera nacional N-340, pot 

desencadenar situacions de risc i emergència pels 

vehicles que per ella hi circulin. 
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Àrees/Sector de risc 

d’inundacions 

Codi 

mapa 
Localització 

Càmping Berà (urbanització 

Vives 

 Platja) 

PL_07 

SPI7 

La superfície que ocupa el càmping s’ubica en el 

transcurs del torrent del Bocarró cap ala seva 

desembocadura en la platja de Berà. 

Durant el curs aigües avall per l’interior del càmping, el 

flux d’aigua transcorre canalitzat i passa a través de tres 

pontons o seccions de diferent capacitat de desguàs. 

En funció del període retorn es donaran situacions de 

cabals d’avinguda en que la capacitat de la canalització 

interior del càmping resulti insuficient produint la 

inundació de la superfície del càmping. 

Aquest sector esdevé d’alta vulnerabilitat pel tipus 

d’activitats que en ell es desenvolupa. 

Secció sota la via de ferrocarril 

Barcelona – Tarragona del 

torrent de Bocarró en la seva 

desembocadura 

PL_07 

SPI8 

Aquest pas conforma la desembocadura del torrent del 

Bocarró en la platja de Berà. 

Es localitza a la urbanització Vives Platja en una zona 

plana a primera línia de platja. 

Urbanització Costa Daurada: 

- carrer Lleida, carrer Penedès, 

carrer del tenis,carrer Girona, 

carrer mas garbí 

- plaça de sant de Jaume 

PL_07 

SPI9 

L’orografia d’aquesta urbanització conforma dues 

petites conques, una d’elles situada a la part oriental. 

L’aigua de pluja escola sobre la superfície asfaltada de la 

urbanització des dels punts més elevats (part alta 

propera a la nacional N-340)fins a la platja. 

Però l’actual disposició de les pendents dels carrers 

Lleida, Penedès, del Tenis i Girona respecte al carrer de 

Mas Garbí, que actua com a baixant de la conca de 

recepció, i a l’Avinguda de la Platja origina, que en 

ocasions de pluja, 

l’aigua s’acumuli i inundi dels baixos de les vivendes de 

la part central d’aquests. 

Això mateix ocorre a la Plaça Sant Jaume, situada al 

costat del pas sota la via de tren a l’extrem sud del 

carrer Garbí i que permet la desembocadura d’aquestes 

aigües d’escorrentia al mar. A aquesta s’ubiquen 

principalment activitats de restauració (restaurants, 

cafeteries,etc) i vivendes. 
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Àrees/Sector de risc 

d’inundacions 

Codi 

mapa 
Localització 

Urbanització Costa Daurada: 

plaça del mediterrani 

PL_07 

SPI10 

La configuració orogràfica de la urbanització conforma 

una petita conca a la banda oest. El punt de la 

desembocadura a la platja, després d’un pas per sota la 

via de ferrocarril, es troba a una cota més elevada que el 

tram immediatament anterior, la  Plaça Mediterrani, fet 

que provoca que les aigües s’estanquin en aquest punt 

produint inundacions als edificis, restaurants i locals de 

la plaça. 

Urbanització la Barquera 
PL_07 

SPI11 

Aquesta urbanització resta construïda sobre una zona 

d’aiguamolls. Això propicia durant els temporals de 

llevant i precipitacions fortes, que la xarxa de 

clavegueram sigui insuficient per absorbir tota l’aigua de 

pluja i del mar, i esdevinguin petites   baixos 

d’edificacions. 

 

2.2.4.4. Punts d’actuació prioritària 

Punt Descripció  Codi mapa 

TV-2041/p.k. 2,7/p.k. 3,5/p.k. 4,8/p.k.6,3 
Punts sobre la llera del torrent de 

l’Aguilera 

PL_07 

PAP1 

N-340/p.k. 1.181,81 
Rotonda 

Sector Vendrell ruta 1 

PL_07 

PAP2 

Font: INUNCAT Revisió 2015 

2.2.5. PERILL PER NEVADES. NEUCAT. 

Sector del municipi per sobre 

de 400 metres 
Sector de perill de nevades 

no hi ha 

 

2.2.6. PERILL SÍSMIC. SISMICAT. 

perillositat sísmica Danys 

Intensitat màxima percebuda per a un 

període de retorn de 500 anys és VI-VII 
No superació llindar danys sísmic 

Font:SISMICAT Revisió 2014 

 

  



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Roda de Berà Desembre 2018 

66 

2.2.7. PERILL PER ACCIDENTS EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES TRANSCAT. 

2.2.7.1. Rutes de mercaderies perilloses, per carretera, al municipi 

Via Nivell de perill 
Sector perill municipi a 

500 m. de la via 

Codi 

mapa 

AP-7 Autopista del Mediterrani 

Origen: frontera francesa 

Destí: Algeciras 

Via amb flux molt 

important 

Sector a 500 m a banda 

i banda de la via 
PL_11 

 

Llindars per al transport per xarxa viària: 

 

Font:TRANSCAT Actualització 2017 

Dades de transport dels darrers 5 anys per classes de perill: 

 

Font:TRANSCAT Actualització 2017 

Classificació del risc segons el Pla TRANSCAT. Fluxos de transport de mercaderies perilloses, per 

carretera: 

Via afectada Vehicles/dia aprox. 
Substàncies transportades 

principalment 

Font 

(municipi/TRANSCAT) 

Autopista AP-7 >150 camions/dia Diverses 
Mapa protecció civil de 

Catalunya 

 

  



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Roda de Berà Desembre 2018 

67 

Àrees o sectors d’afectació 

Via de risc en el transport de 

mercaderies perilloses 
Localització 

Punts singulars 

respecte a l’efecte 

dòmino 

Autopista AP-7 
A un quilòmetre de banda i banda de 

la carretera i el ferrocarril que es 

creuen a l’altura del punt kilometric 

224 de l’AP-7 

Etilenoducto 

Gasoducte- FC Sant Vicenç de Calders-Lleida 

 

2.2.7.2. Rutes de mercaderies perilloses xarxa ferroviària al municipi 

Via Nivell de perill 
Sector perill municipi a 

500 m. de la via 

Codi 

mapa 

FC Sant Vicenç de Calders- Lleida 
Via amb flux molt 

important 

Sector a 500 m a banda 

i banda de la via 
PL_11 

 

Mapa de flux de mmpp per ferrocarril corresponent a les dades de 2015 

Llindars per al transport per xarxa ferroviària: 

 

Font:TRANSCAT Actualització 2017 

Tram SANT Vicenç De Calders - TGN Port 215115tm 

Dades de transport dels darrers 5 anys per classes de perill: 

 

Transcat 2017 
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Dades meteorològiques: 

Direcció dels vents dominants Freqüència 

Vent fort de nord-oest i sud-oest 
Els vents forts es produeixen a la primavera, la tardor i a 

l’hivern 

 

2.2.7.3. Rutes de mercaderies perilloses per conduccions 

Via Nivell de perill 
Escenaris accidentals considerats Codi 

mapa 

Etilenoducte de Solvay-

Vinilis. Pobla de 

Mafumet, a les 

instal·lacions de Repsol 

Petróleo, i surt de la 

província direcció 

Barcelona. Aquest 

acaba a les 

instal·lacions Vinilis 

S.A. a Martorell ( 

Barcelona ). 

Punt quilomètric 

respecte l’origen i en el 

sentit del flux PK: 

23.982. 

Punt quilomètric 

respecte l’origen i en el 

sentit del flux PK : 

28.821. 

Encreuament amb la via 

del tren Barcelona – 

Lleida. 

La seva principal 

característica i perill, és 

que resulta altament 

explosiu en   l’oxigen i 

explota en fred si està en 

contacte amb oxigen 

ozonitzat. L’etilè 

comporta risc pel sol fet 

de ser un hidrocarbur 

molt volàtil. Explota 

espontàniament si es 

troba en contacte amb la 

llum i hi ha presència 

d’ozó, oxidants i clor. 

Reacciona  violentament 

amb clorur d’alumini i 

amb tetraclorur de 

carboni. 

Dards de foc: Fuita de gas a pressió 

que s’igniciona. 

PL_11 

Núvols inflamables: Fuita de gas que 

no s’igniciona i forma un núvol que es 

desplaça en la direcció del vent i que 

pot deflagrar si troba una font 

d’ignició, formant una explosió i una 

ona de pressió 

Formació d’un cràter: Primera 

conseqüència de la perforació inicial 

del tub, les dimensions d’aquests 

dependran del tipus de terreny. Un 

altre dels efectes de la formació d’un 

cràter,  son les projeccions de pedres 

o terra, les quals quasi mai superen 

els 100 m de distància. 

Explosions: Solament són possibles 

en entorns confinats, mai se’n 

produeixen com a conseqüència d’un 

escapament en instal·lacions de 

transport ni distribució a l’aire lliure. 

Concentració de 950.000 ppm és 

mortal després d’una exposició de 5 a 

10minuts. 

- A 800.000 ppm és tòxic després de 

mitja hora d’exposició. 

- Al 61% en volum a l’aire, ocasiona 

una variació del temps de reacció de 

l’individu. 

- Al 37.5%, ocasiona una pèrdua 

notable de la memòria després d’una 

exposició de 15 minuts.  

Font:TRANSCAT Actualització 2017 

 

  



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Roda de Berà Desembre 2018 

69 

Emergències relacionades amb el risc de transport de mercaderies perilloses per conduccions 

esdevingudes al municipi: 

Sector afectat Any accident 

Les obres de canalització del gas natural al 
municipi de Roda de Berà, una màquina 
excavadora va provocar un trencament. 

28/02/2001 Dard de foc 

Font:TRANSCAT Actualització 2017 

L’etilenoducte de Solvay-Vinilis, circula paral·lel a l’autopista AP-7 / E-15 per la part nord, a una 

distància no inferior a 18 metres d’aquesta amb lleugeres desviacions. Està soterrat en tot el seu 

recorregut pel municipi a una fondària mitjana de 1.53 metres ( la profunditat mínima exigida és de 

0.80 metres), amb una profunditat mínima de soterrament de 0.87 metres i màxima de 4.86 metres. 

Via 

Característiques 

Producte Pressió 

Diàmetre 

de la 

canonada 

Prof. 

Mínima 

Prof. 

mitjana 

Prof. 

màxima 

Prof. 

mínima 

Etilenoducte de 

Solvay-Vinilis S.A. 
Etilè 100 bars 168 mm 80 cm 153 cm 486 cm 87 cm 

 

Vies principals d’accés 

- C/ Ossa Major – Av. Del Sol a la Urb. Berà Mar. 

- · Camí de l’Avenc que comunica la Urb. Berà Mar i la Urb. MasRoig. 

- · Camí de St. Salvador. 

- · Carretera TV- 2041 d’accés a Roda des de la N-340. 

- · Carretera d’accés a l’estació de RENFE Roda de Berà –Bonas. 

2.2.8. PERILL PER RISC CONTAMINACIÓ ACCIDENTAL DE LES AIGÜES MARINES. CAMCAT. 

 

Instal·lació o focus 

de perill 

Nivell de 

perill 
Sector de perill Codi mapa 

Port esportiu 

Accidents en ruta 

Perill 

màxim 
litoral, platges i port del municipi PL_12 

 
Una emergència per contaminació marina pot originar-se en diversos llocs: en una instal·lació 

marítima fixa, ja sigui situada a la costa o a mar obert, als ports, en emissaris submarins o durant el 

transport per via marítima. 

Tipus de contaminació 

La contaminació pot ser d’origen natural o d’origen antròpic, i en aquest segon cas, pot ser causada 

pel funcionament normal d’una determinada activitat i/o per un accident en una activitat fixa i/o 

durant el transport de determinats productes, així com per una actuació deliberada.  
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Simplificadorament, es pot parlar de contaminació biològica i de contaminació química:  

- Contaminació biològica:  

Algues, plàncton i similars: taques d’origen biològic portades pels corrents marins.  Plagues 

(meduses, etc.): situacions que mereixen tractament especial per afectació greu d’un determinat 

sector de la costa.  

- Contaminació química:  

Taques de brutícia o materials en suspensió: procedents de col·lectors o neteja de vaixells.  Matèries 

perilloses: vessaments de substàncies qualificades com a perilloses segons el Conveni MARPOL, 

generalment procedents de fuites a canonades o bucs.  

Perill 
A la taula següent es defineixen els graus de perill que s’han assignat a cada font de contaminació 
amb un índex de 0-4 (de menor a major) així com el seu abast en quilòmetres de costa afectada. 
 
Per a elaborar el mapa final de perill, es combinen el conjunt de fonts proporcionalment segons:  
Font de perill de la contaminació per instal·lacions portuàries i indústries: pes del 70%.  
Font de perill de la contaminació per accidents en ruta: pes del 30%.  
 
El grau de perill es determina segons el perill que suposen els ports, i els impactes que rep la costa 
resultant de l’aplicació del model de deriva de contaminants d’accidents propers a la Plataforma 
Casablanca. 
 

 
Font: Camcat Revisió 2015 

 

Vulnerabilitat 
 
La classificació dels elements vulnerables s’ha realitzat segons criteris demogràfics (afectació directa 
a la població), criteris econòmics (turisme, pesca i indústries) i criteris ambientals. La vulnerabilitat 
de la costa es va calcular dividint el litoral en 20 sectors bàsicament homogenis en funció del tipus de 
costa (sorrenca, costa alta, costa baixa, deltes, badies, zones antropitzades...) i de les comunitats dels 
organismes que els habiten, Roda de Berà pertany sector 11: Baix Penedès (Vilanova i la Geltrú - Roc 
de Sant Gaietà de Roda d*e Berà). 
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La vulnerabilitat s’expressa de 1 a 5 de menor a major vulnerabilitat. 
 

 
 

 
 

 
Font: Camcat Revisió 2015 

 

A continuació es presenta la taula amb els resultats de l’anàlisi de risc 

Municipi 

Valors de Vulnerabilitat 
Vulnerabilitat 
total 

Vulnerabilitat 
màxima (1-5) 

Perill 
màxim 

Risc total 

Socio-econòmica 
Ambiental 
total 

Estiu Hivern Estiu/hivern (1-4) (1-4) 
Estiu Hivern 

Roda de Berà 4 1 3 4 2 4 4 4 

 
Els criteris finals han estat els següents:  
- Un municipi està obligat a redactar el seu Pla d’Actuació Municipal en cas que la seva 

vulnerabilitat en front una contaminació marina accidental sigui elevada (graus 4 ó 5 en una 

escala del 1 al 5).  

- Un municipi està obligat a redactar el seu Pla d’Actuació Municipal en cas que el seu grau de 

perill en front una contaminació marina accidental sigui elevat (graus 3 ó 4 en una escala del 1 al 

4). 

A continuació es mostra una taula amb els valors de perill i vulnerabilitat municipal considerats. 

Muni
cipi 

Valors de Vulnerabilitat 
Considerats en l’afectació municipal 

Valors 
de perill 
(1-4) 

Redacció 
Pla 
Actuació 
Municipal 

Demo
gràfic 

Turístic Pesca 

Ambiental 
Màxim 
total 
(1-5) 

Zones d’interès 
mediambiental 

Infrali
toral 

Litoral 

Roda 
de 

Berà 
1 5 3 Baix Penedès 1 3 5 4 Obligat 
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Emissaris submarins igual o superior a 500 m. 
 

Emissaris del municipi que formen part del Pla de Sanejament d’aigües residuals urbanes 

Nom de 
l’emissari 

Punt 
d’aboca

ment 
Estat 

Fondària 
(m) 

Longitud 
(m) 

UTM Categoria 

Banc 
d’Espanya 

Mar En funcionament 30 2.000 
372280.9 

4557652.3 
Emergència 

Roc de Sant 
Gaietà 

Mar 
En funcionament 

8 500 
372919.1 

4558585.5 
Emergència 

Costa 
Daurada 

Mar 
En funcionament 

8 500 
373557.3 
455878.2 

Emergència 

 

Emissaris de municipis veïns que formen part del Pla de Sanejament d’aigües residuals urbanes 

Municipi 
Nom de 

l’emissari 

Punt 
d’aboc
ament 

Estat 
Fondària 

(m) 
Longitud 

(m) 
UTM Categoria 

Creixell Pont Romà Mar 
En 
funcionam
ent 

24 1.900 
372280.9 
4557652.3 

Emergència 

Creixell 
Torredemb
arra 

Mar 

En 

funcionam

ent 
31,7 1.850 

372919.1 
4558585.5 

Emergència 

Torredemba
rra 

La 
Martineta 

Mar 

En 

funcionam

ent 
10 295 

373557.3 
455878.2 

Emergència 

Torredemba
rra 

Barri 
Marítim 

Mar 
En 
funcionam
ent 

10 510 
367290.6 
4555899.4 

Emergència 

Torredemba
rra 

Clarà Mar Mar 
En 
funcionam
ent 

26 1.365 
368944.6 
4556227.5 

Emergència 

El Vendrell 
Sant 
Salvador 

Mar 

En 

funcionam

ent 
13 800 

376118.6 
4559482.2 

Emergència 

El Vendrell Coma Mar 
En 
funcionam
ent 

8 500 
377368.5 
4559912.6 

Emergència 

El Vendrell 
Riera de la 
Bisbal 

Mar 
En 
funcionam
ent 

22 1.600 
378755.1 
4559524.7 

Principal 
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Zona d’aterratge d’helicòpters. Possibles zones d’aterratge improvisat: 

Ubicació Característiques Coordenades Geogràfiques 

Pàrking situat a la urbanització 
Marina de Roda de Berà 

Àmplia zona asfaltada situada a 
prop de la platja 

UTM: 370500 E 
4558167 N 

Pàrking situat al sud de la urb. 
La Barquera 

Àmplia zona asfaltada situada 
al costat de la platja 

UTM: 370917.7 E 
4558297.8 N 

Pàrking situat al camí de Berà 
just damunt de la via del tren 

Zona asfaltada propera a la 
platja 

UTM: 371707.6 E 
4558167 N 

 
Àrea sanitària i emplaçament de les ambulàncies: 

Identificació Localització Característiques 

CAU (centre d’atenció 
d’urgències Platja) 

Àmplia zona asfaltada situada a 
prop de la platja 

UTM: 370500 E/4558167 N 

Creu Roja platges Passeig Marítim, platja Llarga 
Caseta de primers auxilis 

Tèlf.: 977661141 

 

2.3. RISCOS ESPECÍFICS 
 

Fenomen de perill Descripció del sector de perill Codi mapa 

Esllavissades, despreniments 

Roca foradada en el Roc de Sant 

Gaietà. 
PL_13 

Passeig de ronda PL_13 

Túnels de l’AVE PL_13 
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3. DOCUMENT 3. VULNERABILITAT MUNICIPAL 

3.1. ÀREES O SECTORS D’AFECTACIÓ 

3.1.1. RISC TERRITORIAL 

3.1.1.1. Sector afectació per emergències per pandèmies 
 

Sector de perill Zona d’afectació 

Tot el municipi. 

- Dones embarassades. 

- Persones amb malaltia pulmonar crònica. 

- Persones amb malaltia cardiovascular crònica. 

- Persones amb diabetis mellitus tipus I i II amb tractament farmacològic. 

- Persones amb insuficiència renal moderada-greu, pacients en diàlisi. 

- Persones amb hemaglobinopaties i anèmies moderades-greus  

- Persones amb asplènia (falta de melsa). 

- Persones amb malaltia hepàtica crònica avançada (hepatitis crònica, cirrosi 

hepàtica). 

- Persones amb malalties neuromusculars greus (esclerosi múltiple, altres). 

- Persones amb immunosupressió (inclosa l’ originada per la infecció del VIH o 

per fàrmacs o en els receptors de transplantaments). 

- Persones amb obesitat mòrbida (IMC >403). 

- Menors de 18 anys que reben tractament continuat amb àcid acetilsalicílic, 

per la possibilitat de desenvolupar la síndrome de Reye. 

- Altres que vagin definint les autoritats sanitàries, segons l’evolució de la 

pandèmia. 

- La xarxa de transport públic. 

- Terminals portuàries de passatgers, estacions i intercanviadors de transport 

terrestre (estacions d’autobusos, estacions de tren). 

- Activitats d’espectacles i recreatives, bars y restaurants. 

- Centres comercials. 

- Centres sanitaris i residències d’avis. 

- Centres educatius (escoles i llars d’infants bàsicament). 

- Biblioteques. 

- Oficines d’atenció al públic. 

- Platges. 
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3.1.1.2. Sector afectació per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril 

Sector de perill Zona d’afectació 

FC Barcelona-Lleida. 
Estacions Berà y Roda de Mar. 

Zona centre del municipi. 

FC Barcelona Tarragona. 
Municipi horitzontalment seguint la línia de costa.  

Platja de Berà, Càmpings, Port. 

Línia del tren d’alta velocitat 

AVE. 
Terme municipal de Roda de Berà per la zona septentrional. 

 

3.1.1.3. Sector afectació per emergències per episodis de contaminació a l’Ebre 

Sector de perill Zona d’afectació 

Zones subministrament aigua CAT. Zona costanera 

 

3.1.1.4. Sector afectació per emergències per onades de calor 

Sector de perill Zona d’afectació 

Tot el municipi. 

 

3.1.1.5. Sector afectació per emergències per actes en zones de pública concurrència 

Sector de perill Zona d’afectació 

- Avda. a Mancha. 
- C/ Montjuïc. 
- Pl. dels Pins. 
- C/ Nou. 
- C/ Generalitat. 
- C/ St. Isidre. 
- Av.Sant Jordi. 
- Cr Miramar 
- Plaça Catalunya 

Recorregut Festa Major per nucli urbà de Roda 
de Berà. 

Carrer Sant Salvador. Mercat dijous de cada setmana. 

Plaça Sardana, Dels Pins, Carrer Sant Isidre. Fira Medieval, juliol, agost. 

Plaça Sant Jaume. 
Fira d’Abril. 
Revetlla de Sant Joan i Jaume. 

Plaça de la Sardana. 
Diada de Sant Jordi. 
Tots els actes diversificats, tot l’any. 

Principals carrers del nucli urbà. 
Festa Major Petita de Sant Ecce Homo, 12-14 
octubre. 

Poliesportiu municipal i camp de Futbol 
municipal. 

Concerts. 
Actes cultural i esportius. 

Pàrquing Nou Roda Castell de focs. 

Platges 

•  Platja Llarga 1.100 m. 

•  Platja Punta d’en Guineu 140 m. 

•  Platja Pallisseta 140 m. 

•  Platja Costa Daurada 800 m. 
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3.1.2. RISC ESPECIAL 
 

3.1.2.1. Sector afectació per emergències per ventades 

Sector de perill Zona d’afectació 

Tot el municipi. 

 

3.1.2.2. Sector afectació d’incendis forestals. INFOCAT. 

Sector de perill Zona d’afectació 

SECTOR 1 

Àmbit septentrional del terme municipal. Aquest sector correspon també a 

la delimitació d’espai natural protegit inclòs en la Xarxa Natura 2000 i el Pla 

d’Espais d’Interès Natural (PEIN). 

SECTOR 2 Zona Oest del municipi, entre el del tren d’alta velocitat i l’autopista AP-7. 

SECTOR 3 
Zona Est del municipi, entre el traçat del tren d’alta velocitat i l’autopista 

AP-7. 

SECTOR 4 
Àmbit meridional del terme municipal de Roda de Berà. Comprèn els 

terrenys entre el traçat de l’autopista AP-7 i la línia de costa. 

 

3.1.2.3. Sector afectació d’inundacions. INUNCAT. 

Sector de perill Zona d’afectació 

SPI1: Soterrament de la 

Martorella. 

- En aquest sector destaquen les construccions de vivendes 

unifamiliars adossades amb garatge soterrat i jardí exterior. 

SPI2: Casc Antic.  
- La zona del voltat, formada per carrers i vivendes, pertany al casc 

antic Roda de Berà. 

SPI3: Racó del Replà. 

- Aquesta, forma part de l’entramat del casc antic del municipi i 

està ocupada per vivendes i vehicles que normalment hi 

estacionen.  

SPI4: Obra drenatge de 

l’autopista AP-7. 
- Zona d’encreuament amb el torrent de l’Aigua. 

SPI5: Residencia Mirador 

de Berà i Carrer Johan 

Sebastian Bach. 

- Zona oriental de la urbanització l’Eixample Residencial. 

SPI6: Encreuament per 

sota la carretera N-340 del 

Torrent del Bocarró. 

- N-340 i Zona interior Càmping Arc de Berà. 

SPI7: Urbanització Vives 

Platja. 
- Càmping Arc de Berà. 

SPI8:Torrent del Bocarro 

en la seva 

desembocadura. 

- Càmping Berà (urbanització Vives Platja). La superfície que ocupa 

el càmping s’ubica en el transcurs del torrent del Bocarró cap a la 

seva desembocadura en la platja de Berà. 

SPI9: Urbanització Costa 

Daurada. 

- Carrer Lleida, carrer Penedès, carrer del Tenis, carrer Girona, 

carrer Mas Garbí. Plaça de Sant Jaume. 
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SPI10: Urbanització Costa 

Daurada. 
- Edificis, restaurants i locals de la plaça del Mediterrani. 

SPI11: Urbanització La 

Barquera. 
- Baixos d’edificacions. Cr. Llevant, cr Mariners. 

 

3.1.2.4. Sector d’afectació de nevades. NEUCAT. 

SECTOR DE RISC UBICACIÓ DESCRIPCIÓ 

Xarxa viaria i ferroviària Nord i sud 

xarxa viària i ferroviària al sud i nord del 

municipi: 

AVE Madrid-Tarragona 

Autopista AP-7 

 

3.1.2.5. Sector d’afectació de sismes. SISMICAT. 

Sector de perill Zona d’afectació 

Tot el municipi. 

 

3.1.2.6. Sector d’afectació per accidents en el transport de mercaderies perilloses TRANSCAT. 

Sector de perill Zona d’afectació 

Sector de 500 m. a banda i banda de les vies: 

- Autopista AP-7 

- FC Sant Vicenç de Calders-Lleida 

- FC Costa Tarragona-Barcelona 

- Etilenoducte de Solvay-Vinilis. 

 

3.1.2.7. Sector d’afectació per contaminació accidental aigües marines. CAMCAT. 

Sector de perill Zona d’afectació 

Litoral, platges i port del 

municipi. 

- Hotels i residències 

- Platges i Càmpings  

- Hàbitats d’interès comunitari 

- Port 

 

3.1.3. RISC ESPECÍFIC 

Fenomen de perill Sector de perill Zona afectació 

Esllavissades, despreniments 

Túnels de l’AVE a la zona 

nord. 

Via de l’AVE a l’altura de: El 

Cucurull,La Martorella i 

L’Eixample 

Zona rocosa a la línia de 

platja al sud. 

Roca foradada en el Roc de Sant 

Gaietà. 

Passeig de Ronda. 
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3.2. ELEMENTS VULNERABLES 
A la següent llista apareixen els principals elements vulnerables afectats segons l’anàlisi dels sectors  

d’ afectació per perill. 

3.2.1. RISC TERRITORIAL 

3.2.1.1. Elements vulnerables per emergències per pandèmies  

Element vulnerable 
Ocupació/població 

(estacional turística) 

UTM Codi 

mapa X Y 

Tot el municipi 6.461/50.000 370655.00,4 560469.58 PL_03A 

 

3.2.1.2. Elements vulnerables per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril 

Element vulnerable 
Ocupació/població 

(estacional turística) 

UTM Codi 

mapa X Y 

Platja Llarga 1.100 m. 4.400 371460 4558349.17 
PL_05 

EV26 

Càmping Stel 2000 371130 4558709.17 PL_05 

EV32 

Càmping Arc de Berà 200 371530 558539.17 
PL_05 

EV30 

Ermita Mare de Deu 80 371841.1 4558405.3 PL_05 

EV34 

Càmping Park Platja de 

Berà 
3.500 371620 4558701.81 

PL_05 

EV31 

El Roc de Sant Gaietà 360 372630 4558549.17 
PL_05 

EV12 

Urb. Costa Daurada 1.300 372930 4559739.17 
PL_05 

EV10 

Urb. Berà 1.100 371590 4559129.17 
PL_05 

EV5 

Nucli urbà 3.017 370600 560549.17 
PL_05 

EV01 

Urb. L’Eixample 

Residencial 
1.004 370970 4561009.17 

PL_05 

EV02 

El Francasset 369 372800 559949.17 
PL_05 

EV36 

El Mas Roig 112 371830 559679.17 
PL_05 

EV37 

El Cucurull 100 369630 561099.17 
PL_05 

EV93 

La Martorella 104 370760 561469.17 PL_05 
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EV90 

Casa Rural Tona 12 370400 561439.17 
PL_05 

EV91 

Camí de l’aigua 10 372070 561479.17 
PL_05 

EV38 

 

3.2.1.3. Elements vulnerables per emergències per episodis de contaminació a l’Ebre 

Element vulnerable Ocupació/població (estacional turística) 

Tot el municipi 6.461/50.000 

 

3.2.1.4. Elements vulnerables per onades de calor 

Element vulnerable Ocupació/població (estacional turística) 

Tot el municipi 6.461/50.000 

 

3.2.1.5. Elements vulnerables per actes en zones de pública concurrència 

Element vulnerable  
Ocupació/població 

(estacional turística) 
Adreça 

Codi 

Mapa 

Mercat setmanal els dijous al matí. 

Tot l’any. 
500 

Plaça del Mercat - C/ 

San Salvador 

PL_04 

EV-46 

Mercat els dissabtes. Juny a 

setembre. 
600 Av. Catalunya 

PL_04 

EV-47 

Platja Llarga. Mercat d’artesania. 

Juny a setembre-tots els dies. 
300 Pg. Marítim 

PL_04 

EV-48 

Fira medieval. Juliol, Agost. 400 
Plaça Sardana, Dels 

Pins, Carrer Sant Isidre 

PL_04 

EV-49 

Carnava,l Febrer o març. 600 

Carrers del municipi- 

Ajuntament-

Poliesportiu-Casino 

PL_04 

EV-50 

Revetlla Sant Joan- Flama del Canigó. 

23 de juny-St. Joan. 
200 Plaça de la Sardana. 

PL_04 

EV-51 

Festa Major. 19 -26 d’agost 2.400 

Carrers del municipi i 

dependències 

municipals 

PL_04 

EV-52 
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Festa Major Petita. 2n cap setmana 

octubre. 
1.200 

Ermita de Berà, 

església de Sant 

Bartomeu, plaça de la 

sardana, plaça del 

ajuntament, plaça dels 

Pins, pavelló municipal. 

PL_04 

EV-53 

Sopar Fi d’any. 31 desembre. 600 
Casino Municipal-

Poliesportiu 

PL_04 

EV-54 

Fira d’Abril. 300 Plaça Sant Jaume. 
PL_04 

EV-55 

Diada de Sant Jordi. 500 Plaça de la Sardana. 
PL_04 

EV-56 

Concerts en els estadis esportius. 1.000 

Poliesportiu municipal i 

camp de Futbol 

municipal. 

PL_04 

EV-57 

Treure av de la manxa. 2.000 

- Avda. a Mancha. 
- C/ Montjuïc. 
- Pl. dels Pins. 

- C/ Nou. 
- C/ Generalitat. 

- C/ St. Isidre 
- Av. Sant Jordi 

-Plaça Catalunya 
- Zona Nou Roda 

PL_04 

EV-58 

Castell de focs 600 Aparcament Nou Roda 
PL_04 

EV-59 

Platges de Roda de Berà 

4.400 Platja Llarga 1.100 m. 
PL_04 

EV-26 

1.058,40 
Platja Punta d’en 

Guineu 140 m. 

PL_04 

EV-28 

2.500 Platja Pallisseta 140 m. 
PL_04 

EV-16 

2.511 
Platja Costa Daurada 

800 m. 

PL_04 

EV-17 

 

3.2.2. RISC ESPECIAL 

3.2.2.1. Elements vulnerables per ventades 

Element vulnerable Ocupació/població (estacional turística) 

Tot el municipi 6.461/50.000 
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3.2.2.2. Elements vulnerables per incendis forestals. INFOCAT. 

Element vulnerable 
Ocupació/

població 

Època 

d’ús 
Mitjà d’Avís 

UTM 
Codi mapa 

X Y 

Ajuntament C/Joan 

Carles I, 15 
50 

Tot 

l’any 
977 65 70 09 370588 4560566.4 

PL_06 

EV-60 

CEIP Salvador Espriu 

De la Font, 3 
450 

setemb

re –

juny 

977 80 99 24 370174.7 4560390.5 
PL_06 

EV-66 

CEIP Cucurull C/Joan 

Carles I, 17 
300 

setemb
re –
juny 

977 65 71 90 370174.7 4560390.4 
PL_06 

EV-25 

Llar d’infants “Els 

Petitons” C/ Reina 

Sofia, 17 

70 
Tot 

l’any 
977 65 77 41 370682.6 4560381.4 

PL_06 

EV-19 

Llar de jubilats C/ 

Marinada, 16 
120 

Tot 

l’any 
977809141 370575.2 4560371.1 

PL_06 

EV-20 

STS 3º edat Mirador 

de Berà, carrer 

Mirador de Berà 

100 
Tot 

l’any 
977 65 72 82 371680.2 4561585.5 

PL_06 

EV-21 

Casal de les Monges 

C/ Major, 2 
100 

Tot 

l’any 
977 65 70 09 370344.6 4560510.9 

PL_06 

EV-22 

Escola d’adults 

Mediterrani C/Joan 

Carles I, 15 

50 

setemb

re –

juliol 

977 65 76 63 370588.8 4560611.5 
PL_06 

EV-23 

Camp municipal de 

futbol Av. Fèlix 

Martorell, 2 

2000 
Tot 

l’any 
977 657 408 370926 4560312.4 

PL_06 

EV-91 

Consultori Carrer De 

la Font, 7 
30 

Tot 

l’any 
977 657 514 370270 4560376.5 

PL_06 

EV-24 

Roc St. Gaietà Centre 

Cívic “La Roca 

Foradada” Plaça Bori 

Tallada, s/n 

360 
Tot 

l’any 
977801885 372501.4 4558575.8 

PL_06 

EV-89 

Poliesportiu 

municipal C/ Joan 

Carles I, 15 

860 
Tot 

l’any 
977 65 70 09 370604 4560549.5 

PL_06 

EV-14 

Casino Municipal 

(teatre) Pl.dels Pins, 6 
700 

Tot 

l’any 
977 65 71 62 370493.1 4560474.3 

PL_06 

EV-15 

Eixample Residencial 
Zona Esportiva Les 

Piscines-Piscina 
Municipal 

Pl.Olimpics, 2 

200 
Tot 

l’any 
671 06 36 55 371057.1 4561263.3 

PL_06 

EV-29 
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Biblioteca Municipal 

Carrer Miramar, 12 
200 

Tot 

l’any 
977 80 99 42 370507.6 4560504.9 

PL_06 

EV-41 

Hotel d’Entitats Pl. 

Mossèn Davis Pujol, 

22 

300 
Tot 

l’any 
977 65 77 12 370390.4 4560596.5 

PL_06 

EV-42 

Borsa de Treball-

Serveis Socials Joan 

Carles I, 54 

20 
Tot 

l’any 
977 65 77 83 370856.7 4560606.7 

PL_06 

EV-44 

Punt d’Informació 

Juvenil Av. de 

l’Avenc, 16 

200 
Tot 

l’any 
977 65 79 72 370722 4560633.8 

PL_06 

EV-43 

 
3.2.2.3. Actes en l’àrea de risc 

Nom de l’acte Localització Data Descripció 

Mercat setmanal els 

dijous al matí.  

Plaça del Mercat-C/ 

San Salvador 
Tot l’any. 

Mercat es realitza els dijous 

de cada setmana .El nombre 

de parades és d’unes 30. 

Fira medieval. 
Plaça Sardana, Dels 

Pins, Carrer Sant Isidre 
Juliol, Agost. 

Cercaviles, mostra d’oficis 

medievals, titelles, tir amb 

arc, granja infantil, passejades 

amb poni, atraccions 

medievals. 

Revetlla Sant Joan- 

Flama del Canigó.  

Plaça de la Sardana. 

Plaça Sant Jaume. 

23 de juny-St. 

Joan. 

Amb l’arribada de la Flama 

portada pel Ball de Diables de 

Roda de Berà,  seguidament, 

va passar la Flama del Canigó 

a l’alcalde qui va encendre la 

simbòlica foguera de Sant 

Joan. 

Festa Major.  

Carrers del municipi i 

dependències 

municipals 

1 -26 d’agost 

Recorregut nucli urbà de Roda 

de Berà. El recorregut del 

correfocs passa a prop de la 

via del tren Barcelona-Lleida. 
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3.2.2.4. Seguretat del Nuclis de població 

Element vulnerable de tipus A 
Ocupació/població (estacional 

turística) 

Roda de Berà 3.056 

Urb. La Barquera 200 

Urb. Roc de St Gaietà  17 

Urb. Mas Roig  114 

Urb. Eixample Residencial  1.028 

Urb. Berà Mar 421 

El Francasset 356 

Merymar 18 

Les Torres 202 

Urb. La Martorella 100 
 

 

Les zones tipus A son aquelles que compleixen les mesures de prevenció d’incendis forestals de la 

normativa legal vigent. Aquestes zones presenten estructures de prevenció d’incendis com son una 

franja de protecció perimetral, xarxa viaria i d’hidrants adequada, etc. Tota aquesta informació es 

important, sobretot per al Grup d’Intervenció, a l’hora de valorar la seguretat d’una possible 

evacuació. 

Les Zones tipus B son aquelles que no compleixen les mesures de prevenció per incendis forestals de 

la normativa legal vigent. 

3.2.2.5. Interfase amb els PAU 

Els edificis, les instal·lacions, els centres, les urbanitzacions, etc., que disposen o han de disposar de 

pla d’autoprotecció segons el Catàleg d’Activitats i segons el Pla INFOCAT son: 

PAU Tel. de contacte en cas d’emergència 

CEIP Salvador Espriu , De la Font, 3 977 80 99 24 

CEIP Cucurull C/Joan Carles I, 15 977 65 71 90 

Llar d’infants “Els Petitons” C/ Reina Sofia, 17 977 65 77 41 

STS 3º edat Mirador de Berà, Carrer Mirador de 

Berà 
977 65 72 82 

Camp municipal de futbol Av. Fèlix Martorell, 2 977 657 408 

Consultori Carrer De la Font, 7 977 65 75 14 

Eixample Residencial Zona esportiva Les Piscines-

Piscina Municipal Pl. Olímpics, 2 
977 809 006 

Biblioteca Municipal,Carrer Miramar, 12 977 80 99 42 
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3.2.2.6. Elements vulnerables per inundacions. INUNCAT. 

Element 

vulnerable 

Ocupació/po

blació  
Època d’ús 

UTM Codi 

mapa X Y 

Urbanització La 

Martorella 
100 Tot l’any 370287.1 4560555.1 

PL_07 

EV-90 

Urbanització Vives 100 Tot l’any 371478 4558916.9 
PL_07 

EV-8 

Nucli urbà de 

Roda. Casc antic 
2.943 Tot l’any 365304 4556101.4 

PL_07 

EV-1 

Residencia Mirador 

de Berà 
100 Tot l’any 371680.2 4561585.5 

PL_07 

EV-21 

Carrer Johan 

Sebastian Bach 
400 Tot l’any 371558.3 4561013.9 

PL_07 

EV-61 

Càmping Arc de 

Berà 
200 Tot l’any 371456 4558610.9 

PL_07 

EV-30 

Urbanització Costa 

Daurada 
1.300 Tot l’any 372726 4559461.8 

PL_07 

EV-10 

Restaurant La 

Cuina d’en Leo 
60 Tot l’any 373133.6 4559005.9 

PL_07 

EV-63 

Restaurant Mar 

Blau Roda 
30 Tot l’any 373148.3 4559045.7 

PL_07 

EV-64 

Restaurante Mare 

Nostrum 
50 Tot l’any 373157.2 4559020.9 

PL_07 

EV-65 

 

3.2.2.7. Elements vulnerables per nevades NEUCAT. 

Element vulnerable 
UTM Codi 

mapa X Y 

Ferrocarril Barcelona-Lleida 371410 4560454.5 
PL_08 

EV-67 

Ferrocarril Barcelona-Tarragona 371645.5 4558454.9 
PL_08 

EV-68 

Línia del tren d’alta velocitat 371003 4561693.9 
PL_08 

EV-69 

AP-7/E-15, Autopista del Mediterrani 371335 4560074.5 
PL_08 

EV-70 

Carretera Nacional Barcelona-Cádiz N-340 371492.5 4559049.9 
PL_08 

EV-71 
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3.2.2.8. Elements vulnerables per risc sísmic. SISMICAT. 

Element vulnerable Ocupació/població  
UTM Codi 

mapa 
X Y 

Port Roda de Berà 100 372885.6 4558683.2 
PL_09 

EV-72 

Ajuntament C/ Joan Carles I, 

15 
50 370588 4560566.4 

PL_09 

EV-60 

CEIP Salvador Espriu De la 

Font, 3 
450 370174.7 4560390.5 

PL_09 

EV-66 

CEIP Cucurull C/Joan Carles I, 

15 
300 370174.7 4560390.4 

PL_09 

EV-25 

Llar d’infants “Els Petitons” C/ 

Reina Sofia, 17 
70 370682.6 4560381.4 

PL_09 

EV-19 

Residencia Mirador de Berà  100 371680.2 4561585.5 
PL_09 

EV-21 

Consultori Carrer De la Font, 7 30 370270 4560376.5 
PL_09 

EV-24 

Poliesportiu municipal C/ Joan 

Carles I, 15 
860 370604 4560549.5 

PL_09 

EV-14 

Autopista del MediterraniAP-

7/E-15 
 371335 4560074.5 

PL_09 

EV-70 

Carretera Nacional Barcelona-

Cádiz N-340 
 371492.5 4559049.9 

PL_09 

EV-71 

Carretera TV 2041 direcció a 

Bonastre 
 369173.00,4 560815.91 

PL_09 

EV-73 

Carretera TV 2041r (ramal de 

la TV2041 al nucli de Roda de 

Berà) 

 370599.00, 4558920.91 
PL_09 

EV-74 

Ferrocarril Barcelona-Lleida  371410 4560454.5 
PL_09 

EV-67 

Ferrocarril Barcelona-

Tarragona 
 371645.5 4558454.9 

PL_09 

EV-68 

Línia del tren d’alta velocitat  371003 4561693.9 
PL_09 

EV-69 
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3.2.2.9. Elements vulnerables per emergències per ventades. VENTCAT 

Element vulnerable Ocupació 
/població 

UTM Codi 
Mapa 

  

CEIP Salvador Espriu De la Font, 3 450 370174.7 4560390.5 PL_10 
EV-66 

CEIP Cucurull C/Joan Carles I, 15 300 370174.7 4560390.4 PL_10 
EV-25 

Llar d’infants “Els Petitons” C/ 

Reina Sofia, 17 
70 370682.6 4560381.4 PL_10 

EV-19 

Residencia Mirador de Berà 100 371680.2 4561585.5 PL_10 
EV-21 

Camp municipal de futbol Av. 

Fèlix Martorell, 2 
2.000 370926 4560312.4 PL_10 

EV-13 

Poliesportiu municipal C/ Joan 

Carles I, 15 
860 370604 4560549.5 PL_10 

EV-14 

Eixample Residencial Zona 
Esportiva, Les Piscines-Piscina 
Municipal Pl.Olimpics, 2 

200 371057.1 4561263.3 PL_10 
EV-29 

 

3.2.2.10. Elements vulnerables per accidents en el transport de mercaderies perilloses. 
TRANSCAT 

Element vulnerable 
AP-7/E-15 

Ferrocarril Barcelona-Lleida 

Ocupació 
/població 

UTM Codi 
Mapa 

X Y 

CEIP Salvador Espriu C/ De la Font,3 450 370174.7 4560390.5 PL_11 
EV-66 

Llar d’infants “Els Petitons” C/ Reina 

Sofia, 17 
70 370682.6 4560381.4 PL_11 

EV-19 

Llar de jubilats C/ Marinada, 16 120 370575.2 4560371.1 PL_11 
EV-20 

Residencia Mirador de Berà 100 371680.2 4561585.5 PL_11 
EV-21 

Casal de les Monges C/ Major, 2 100 370344.6 4560510.9 PL_11 
EV-22 

Escola d’adults Mediterrani C/Joan 

Carles I, 15 
50 370588.8 4560611.5 PL_11 

EV-23 

Camp municipal de futbol Av. Fèlix 

Martorell, 2 
2.000 370926 4560312.4 PL_11 

EV-13 

Consultori Carrer De la Font, 7 30 370270 4560376.5 PL_11 
EV-24 

Poliesportiu municipal C/ Joan Carles I, 

15 
860 370604 4560549.5 PL_11 

EV-14 

Casino Municipal (teatre) Pl.dels Pins, 

6 
700 370493.1 4560474.3 PL_11 

EV-15 

Eixample Residencial Zona esportiva 
Les Piscines-Piscina Pl.Olimpics, 2 

200 371057.1 4561263.3 PL_11 
EV-29 

Biblioteca Municipal Carrer Miramar, 

12 
200 370507.6 4560504.9 PL_11 

EV-41 
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Hotel d’Entitats Pl. Mossèn Davis Pujol, 

2 
300 370390.4 4560596.5 PL_11 

EV-42 

Borsa de Treball-Serveis Socials Joan 

Carles I, 54 
20 370856.7 4560606.7 PL_11 

EV-44 

Punt d’Informació Juvenil Av. de 

l’Avenc, 16 
20 370722 4560633.8 PL_11 

EV-43 

Centre Obert C/Reina Sofía, 17 D 200 370701 4560368.8 PL_11 
EV-40 

Parròquia de Sant Bartomeu, C/ 

Església, 2 
250 370367 4560587.6 PL_11 

EV-33 

Fàbrica Pastisart, C/ Comerç, s/n 10 370003.5 4560202.3 PL_11 
EV-75 

Fàbrica Disano, C/ de la Llum, 2 10 369765 4560157.2 PL_11 
EV-76 

Club de Tenis 20 372747.5 4559185.3 PL_11 
EV-18 

Grange Riambau 12 370533.4 4560640.2 
PL_11 
EV-77 

Granje Avicola 12 370876.4 4560668.1 
PL_11 
EV-78 

Residència 3º edat Berà Bahia 40 371033.8 4558496.7 
PL_11 
EV-92 

Creu roja platja 10 371200 4558274.7 
PL_11 
EV-27 

Club tennis Berà 75 372747.5 4559185.3 PL_11 
EV-18 

Port Roda de Berà 100 372885.6 4558683.2 PL_11 
EV-72 

Càmping Arc de Berà 200 371530.00,4 558539.17 PL_11 
EV-30 

Càmping  Park Platja Berà 3.500 371800 4558702.9 
PL_11 
EV-31 

Càmping Stel 2000 371158 4558599.9 
PL_11 
EV-32 

Ermita de la Mare de Deu 80 371841.1 4558405.3 
PL_11 
EV-34 

Benzinera Estació de Servei Repsol, 
Carrer Vallespir, 238 

5 373428.3 4559602.3 
PL_11 
EV-79 

Benzinera Petrocat,Carrer Hispano 
Suiza, 5 

5 370662.7 4558867.2 
PL_11 
EV-80 

 ,Carrer Hispano Suiza, 1 5 372386.1 4559580.3 
PL_11 
EV-81 

Benzinera Petrocat TV-2041, km 0,200 5 370648.6 4559008.7 
PL_11 
EV-45 

Garden Pages Berà 15 371525.4 4559145 
PL_11 
EV-82 

Residència Mirador de Berà 400 371680.2 4561585.5 PL_11 
EV-21 

Restaurant La Bota 140 371871.2 4559324.1 
PL_11 
EV-83 

Restaurant Los Pinos 80 372608.3 4558558.5 
PL_11 
EV-84 
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Restaurant Cal Sisquet 40 372575 4558515.9 
PL_11 
EV-85 

Restaurant Chocko 50 372550.1 4558562.6 
PL_11 
EV-86 

Restaurant El Niu del Roc 30 372573 4558537.5 
PL_11 
EV-87 

Restaurant La Cuina d’en Leo 60 373133.6 4559005.9 PL_11 
EV-63 

Restaurant Mar Blau Roda 30 373148.3 4559045.7 PL_11 
EV-64 

Restaurante Mare Nostrum 50 373157.2 4559020.9 PL_11 
EV-65 

Restaurante El Pati 100 372779.1 4559530.3 
PL_11 
EV-88 

Platja Llarga 1.100 m. 4.400 371197.4 4558259.3 
PL_11 
EV-26 

Platja Punta d’en Guineu 140 m. 1.058,40 372478.3 4558585.4 
PL_11 
EV-28 

Platja Pallisseta 140 m. 4.620 372713.6 4558581.3 
PL_11 
EV-16 
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3.2.2.11. Elements vulnerables per contaminació accidental de les aigües marines. CAMCAT. 

Element vulnerable 
Ocupació/

població  
Època d’ús 

UTM 
Codi 

mapa 

X Y  

Port Roda de Berà 100 Tot l’any 372885.6 4558683.2 
PL_12 

EV-72 

Residència Banc d’ 
Espanya 

400 
Març-

novembre 
372630.00, 4558539.17 

PL_12 

EV-39 

Residència 3º edat Berà 
Bahia 

40 Tot l’any 371033.8 4558496.7 
PL_12 

EV-92 

Càmping Arc de Berà 200 Tot l’any 371530.00,4 558539.17 
PL_12 

EV-30 

Càmping  Park Platja 
Berà 

3.500 
Se.Santa-

setembre 
371800 4558702.9 

PL_12 

EV-31 

Càmping  Stel 2000 
Abril-

setembre 
371130.00 4558709.17 

PL_12 

EV-32 

Platja Llarga 1.100 m. 4.400 

Abril-

setembre 371197.4 4558259.3 
PL_04 

EV-26 

Platja Punta d’en 
Guineu 140 m. 

1.058,40 

Abril-

setembre 372478.3 4558585.4 
PL_04 

EV-28 

Platja Pallisseta 140 m. 4.620 

Abril-

setembre 372713.6 4558581.3 PL_16 

Platja Costa Daurada 
800 m. 

2.511 

Abril-

setembre 372574.9 4558512.8 
PL_04 

EV-17 

Platges, vegetació psammòfila i fauna d’hàbitats dunars. 

Escull mar i artificial Garraf-Penedès 

Hàbitats d’interès comunitari (HIC): alguers de posidònia i baixos marins sorrencs sempre 

submergits. 

Dunes embrionàries, matollars termomediterranis i pres desèrtics, penya-segats de les costes 

mediterrànies vegetació anual colonitzadora. Fanerògemes marines. 
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3.2.3. RISC ESPECÍFIC 

Element vulnerable 
UTM 

Codi mapa 
X Y 

Roca foradada al Roc de Sant 

Gaietà 
372630.00, 4558539.17 PL_13 

Camí de Ronda 372128.00,45 58437.83 PL_13 

Túnel AVE El Cucurull 369330.00 4561039.58 PL_13 

Túnel AVE Pujol de la Morella 370275.00 4561414.58 PL_13 

Túnel AVE La Martorella 371285.00 4561814.58 PL_13 
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4. PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC 

4.1. CRITERIS D’ACTIVACIÓ. NIVELLS 

 

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

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

o També es pot produir en maniobres en determinades instal·lacions (per exemple 
les derivades de control de preses que generen cabals propers a produir 
inundacions). 

La pre-alerta no implica l’activació del Pla. 

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

o 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. 

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

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

o 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: 

o 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. 

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

Al document 6 es detallen criteris concrets per riscos concrets. 

4.2. TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES A CADASCUN DELS 

NIVELLS 
Procediments generals 

Actuacions generals 

En època de risc, s’han de fer les següents accions preventives: 

•  Seguiment de butlletins diaris d’alerta (meteorològics, xarxa viaria, mediambientals, epidèmies, 

etc.) 

•  Preveure el nombre potencial de persones a evacuar i l’atenció que necessitarien. 

•  Volem incidir, com sempre, en l’autoprotecció. És important el coneixement del risc i la 

responsabilitat de la població per fer front a les situacions de risc.  

•  fer-hi accions preventives com: tancar i senyalitzar els guals dels rius, esculleres, ports, ponts 

sobre els rius... Serà, també, molt important, la feina preventiva d’informar i donar consells a la 

població. 
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En general, en situació de pre-alerta, s’han de fer les actuacions següents: 

Per a emergències on sigui possible una previsió, abans d’activar el Pla d’actuació municipal en alerta 

o en emergència, el municipi pot començar a fer tota una sèrie d’actuacions preventives per 

minimitzar les possibles conseqüències dels fenòmens previstos. Davant d’un avís preventiu de pre-

alerta, s’han de fer les actuacions següents: 

•  Un seguiment de la situació (en funció al tipus d’emergència i a la probabilitat de la 

materialització del fenomen, aquest seguiment pot ser de tipus “intern” i per tant no sempre es 

contempla la informació a la població).  

•  Els grups actuants i entitats afectades procediran a fer les actuacions previstes en els seus plans 

d’actuació, entre d’altres: 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 (alerta o emergència).  

•  Una transmissió de la informació sobre qualsevol anomalia detectada que pugui ser significativa. 

Concretament, s’informa als membres del Comitè Municipal d’Emergència,  als centres de 

coordinació i als grups locals actuants, si s’escau, d’acord amb els procediments establerts.  

•  Una possible convocatòria del consell assessor municipal, si es considera necessari.  

•  Comunicar al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT Reus 977 29 76 00 CECAT 

Barcelona 935 51 72 85 Mail: cecat@gencat.cat) que el Pla de Protecció Civil municipal es troba 

en situació de pre-alerta. 

•  Davant de la previsió del risc, el Centre Receptor d’Alarmes trametrà els corresponents avisos 

preventius segons els procediments establerts. 

Procediments d’activació. interfase amb plans superiors 

» Detecció i notificació d’emergència: 

Els avisos d’emergència associats a un pla especial de la Generalitat que rebi l’Ajuntament han de 

comunicar-se immediatament a: 

•  Telèfon únic d’emergències de Catalunya (112) 

•  Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT Reus 977 29 76 00 CECAT Barcelona 935 

51 72 85 Mail: cecat@gencat.cat) 

» Procediments d’activació: 

El CECAT ha d’informar el Centre Receptor d’Alarmes local (CRA) dels municipis afectats o 

potencialment afectats per l’emergència, i per a determinats riscos li enviarà informació de 

referència com el mapa de risc. El CRA s’encarrega de comunicar-ho a l’alcalde. 

En funció dels nivells i criteris que estableix el punt 3, l’alcalde activarà el Pla de protecció civil 

municipal, mitjançant el procediment establert, directament o a proposta de CECAT, o bé per 

indicació del director del Pla Especial de la Generalitat. 

La interfase entre el Pla de protecció civil municipal i el Pla Especial de la Generalitat queda definida 

a partir de: 
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Els avisos que el CECAT fa al municipi. El CECAT enviarà un correu electrònic o una trucada informant 

que el Pla Especial de la Generalitat es troba activat. 

La dependència de les funcions del responsable de l’emergència i del Comitè de Direcció tal com 

estan plantejades quan es produeix l’activació del Pla Especial de la Generalitat. Coordinació amb el 

director del Pla Especial de la Generalitat. 

La configuració dels grups actuants locals establerts, adaptada a l’activació del Pla Especial de la 

Generalitat, fet que implica la integració dels grups d’actuació locals en els grups actuants del Pla 

Especial de la Generalitat i la coordinació amb la resta del grup. 

La fase d’activació del Pla depèn de la corresponent fase del Pla Especial de la Generalitat i de la 

ubicació l’emergència respecte el municipi i l’impacte que la situació hi pugui tenir. 

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

•  La constitució del Comitè d’Emergències. 

•  L’avís d’activació als caps dels grups locals. Normalment s’ha de fer a través d’una trucada. 

•  La constitució dels grups actuants locals. 

•  La constitució del CECOPAL. 

•  La informació a la població sobre l’activació del Pla de protecció civil municipal i de les mesures 

de protecció a seguir d’acord amb les indicacions del director del Pla Especial de la Generalitat. 

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

•  La mobilització de mitjans i recursos assignats al Pla. 

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

•  Una vegada activat el Pla i constituït el Consell Assessor, el CECOPAL i els grups locals, el director 

del Pla de protecció civil municipal ha de mantenir contacte permanent amb el director del Pla 

Especial de la Generalitat, amb el CCA i amb els responsables dels PAU corresponents. 

En general, aquestes accions es concreten en cas d’alerta o emergència de la forma següent: 

∗  Activació en alerta: suposa l’avís al Consell Assessor de l’Emergència. A criteri de l’alcalde 

o el director del Pla Especial de la Generalitat, es pot mobilitzar el Grup Local 

d’Intervenció. 

∗  Activació en emergència: suposa la convocatòria del Consell Assessor de l’Emergència al 

CECOPAL i la mobilització dels grups actuants establerts en el Pla. 

A continuació, es fa un recull de les actuacions principals a realitzar en cada cas, en funció del tipus 

de risc:  
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL 

FASE  TASQUES  

PREALERTA 

 Seguiment de la situació: 

 Comunicats del CECAT 

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/general 

 Estat de la xarxa viària: 

http://transit.gencat.cat/ca/informacio_viaria/estat_del_transit/ 

 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(Reus 977 29 76 00 

/Barcelona 935 51 72 85 Mail: cecat@gencat.cat). 

 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. 

 En cas de ventades: 

 Tancar els següents espais públics: 

- CEIP Salvador Espriu De la Font, 3 

- CEIP Cucurull C/Joan Carles I, 15 

- Llar d’infants “Els Petitons” C/ Reina Sofia, 17 

- STS 3º edat Mirador de Berà 

- Camp municipal de futbol Av. Fèlix Martorell, 2 

- Poliesportiu municipal C/ Joan Carles I, 15 

- Eixample residencial zona esportiva, Les Piscines-Piscina Municipal 

Pl.Olimpics, 2. 

 Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l’aire lliure 

que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o 

arbres. 
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 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres 

trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). 

 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. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES ALRISC 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/ 

 Estat de la xarxa viària: 

http://transit.gencat.cat/ca/informacio_viaria/estat_del_transit/ 

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

 Vigilància de les següents zones d’especial risc: 

- SECTOR 1 Nord (nord del traçat del TAV). 

- SECTOR 2 Nord (entre el traçat del TAV i la AP-7) Oest del nucli urbà de 

Roda de Berà. 

- SECTOR 3 Nord (entre el traçat del TAV i la AP-7). 

- SECTOR 4 Zona Sud de l’Autopista AP-7. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el Pla d’actuació municipal per incendis forestals i comunicar-ho al 

CECAT(Reus 977 29 76 00 /Barcelona 935 51 72 85 Mail: cecat@gencat.cat). 

 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. 

 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. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES ALRISC D’INUNDACIONS 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estacions d’aforament: http://aca-web.gencat.cat/ o 

http://195.55.247.237/saihebro/ 

 Estat de la xarxa viària: 

http://transit.gencat.cat/ca/informacio_viaria/estat_del_transit/ 

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

 Vigilància de les següents zones d’especial risc o punts d’aforament: 

- Riera de l’Aguilera 

- Torrent de Cal Setró 

- Torrent de la Martorella 

- Torrent de l’Aigua 

- Torrent del Bocarró 

- Torrent de Gibràs 

 Les següents actuacions concretes en els següents punts d’actuació 

prioritària: 

 Punts sobre la llera del torrent de l’Aguilera 

 Rotonda. Sector Vendrell ruta 1 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES ALRISC D’INUNDACIONS 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el Pla d’actuació municipal per inundacions i comunicar-ho al 

CECAT(Reus 977 29 76 00 /Barcelona 935 51 72 85 Mail: cecat@gencat.cat). 

 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. 

 Les següents actuacions concretes en els següents punts d’actuació prioritària: 

 PAP-1:TV-2041/p.k. 2,7/p.k. 3,5/p.k. 4,8/p.k.6,3 

 PAP-2:N-340/p.k. 1.181,81 

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

 E-15/AP-7 (km. 228- km.221) 

 N-340 (km. 1179-km. 1186) 

 Tancar els següents espais públics: 

 Residència 3ª edat mirador de Berà i edificacions pròximes 

 Càmping Berà (urbanització Vives Platja) 

 Urbanització la barquera. 

 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 al mar o als rius i controlar l’accés 

als passeigs marítims, esculleres i dics. 

 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 i 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. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT (Reus 977 29 76 00 /Barcelona 935 51 72 85 Mail: 

cecat@gencat.cat) de Sant Antoni 

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estat de la xarxa viària: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm 

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

 Fer seguiment de la situació nivometeorològica als punts següents: 

 xarxa viària i ferroviària al sud i nord del municipi: 

 Comprovar la disponibilitat de fundents als magatzems 

- Comprar més fundents, si és necessari 

- Distribuir fundents  

- Posar fundents a disposició de la població  

 Senyalitzar els següents punts conflictius per risc de glaçades: 

 N-340 

 E15/AP-7 

 Habilitar zones d’aparcaments  

 Revisar l’estat dels grups electrògens disponibles a 

 Ajuntament 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES 

ALERTA 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el Pla d’actuació municipal per nevades i comunicar al CECAT(Reus 977 29 

76 00 /Barcelona 935 51 72 85 Mail: cecat@gencat.cat). 

 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, als següents punts i rutes: 

 Punts a netejar la neu: 

 Línea ferroviària AVE 

 FC Sant Vicenç de Calders-Lleida 

 FC Barcelona-Tarragona 

 Pont Doctor Pujol amb av de la Muntanya 

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

 E-15/AP-7 (km. 228- km.221) 

 N-340 (km. 1179-km. 1186) 

 Tancar els següents espais públics: 

 CEIP Salvador Espriu De la Font, 3 

 CEIP Cucurull C/Joan Carles I, 15 

 Llar d’infants “Els Petitons” C/ Reina Sofia, 17 

 STS 3º edat Mirador de Berà 

 Camp municipal de futbol Av. Fèlix Martorell, 2 

 Poliesportiu municipal C/ Joan Carles I, 15 

 Eixample residencial zona esportiva, Les Piscines-Piscina Municipal 

Pl.Olimpics, 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. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES ALRISC SÍSMIC 

PREALERTA 

 Seguiment de la informació: 

 Comunicats del CECAT  

 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: 

http://www.igc.cat/web/ca/terratremols.php 

 Estat de la xarxa viària: 

http://transit.gencat.cat/ca/informacio_viaria/estat_del_transit/ 

 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(Reus 

977 29 76 00 /Barcelona 935 51 72 85 Mail: cecat@gencat.cat). 

 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. 

 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. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES 

PREALERTA 

 Seguiment de la situació: 

 Comunicats del CECAT 

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

 Estat de la xarxa 

viària:http://transit.gencat.cat/ca/informacio_viaria/estat_del_transit/ 

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

 Vigilància de zones d’especial risc 

ALERTA  

 

EMERGÈNCIA 

 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: 

 E-15/AP-7 (km. 228- km.221) 

 N-340 (km. 1179-km. 1186) 

 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres 

trencats, mobiliari urbà, runes, etc.). 

 Habilitar zones d’aparcaments  

 Tancar els següents espais públics: 

 CEIP Salvador Espriu De la Font, 3 

 CEIP Cucurull C/Joan Carles I, 15 

 Llar d’infants “Els Petitons” C/ Reina Sofia, 17 

 STS 3º edat Mirador de Berà 

 Camp municipal de futbol Av. Fèlix Martorell, 2 

 Poliesportiu municipal C/ Joan Carles I, 15 

 Eixample residencial zona esportiva, Les Piscines-Piscina Municipal 

Pl.Olimpics, 2. 

 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 
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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. 
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES ALRISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE 

MERCADERIES PERILLOSES 

PRE-ALERTA 

 Seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT 

 Comunicats del CECAT 

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

 Identificar els elements vulnerables que puguin patir danys com a 

conseqüència d’una possible activació del pla.  

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

SEM). 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 

 Activar el Pla d’actuació municipal per a accidents en el transport de 

mercaderies perilloses i comunicar-ho al CECAT(Reus 977 29 76 00 /Barcelona 

935 51 72 85 Mail: cecat@gencat.cat).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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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL 

RISC DE CONTAMINACIÓ D’AIGÜES MARINES 

PREALERTA 

 Seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT 

 Comunicats del CECAT 

 Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/prediccio/ 

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

 Identificar els elements vulnerables que puguin patir danys com a 

conseqüència d’una possible activació del pla.  

 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra 

o SEM).Comunicats del CECAT. 

ALERTA 

 

EMERGÈNCIA 1 

 

EMERGÈNCIA 2 

 Activar el Pla d’actuació municipal per risc de contaminació d’aigües marines 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 d’actuació municipal al CECAT i 

als integrants del Comitè d’emergències municipal. 
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4.3. AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D’AVÍS 
Notificació d’alerta a la població, per posar en pràctica les mesures d’autoprotecció com el 

confinament o l’evacuació. 

Sistemes/mitjans d’avís a la població: 

•  Els mitjans de comunicació locals. 

•  Web municipal. 

•  Sirenes de titularitat municipal 

•  Megafonia fixa o mòbil. 

•  Panells informatius.  

•  Telefonia fixa i mòbil. 

Responsabilitat: amb caràcter immediat, l’Alcalde o Alcaldessa. Quan el Pla Especial de la Generalitat 

està activat, aquesta responsabilitat és compartida  amb el Director del Pla Especial de la Generalitat. 

Direcció i coordinació de les tasques d’avís: L’Alcalde o Alcaldessa, a més del dispositiu municipal 

corresponent, tindrà el suport per executar aquestes tasques del Grup Local d’Ordre i Avisos i el del 

Pla Especial de la Generalitat. 

L’avís a la població 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 mòbil dels cotxes patrulla del Grup Local 

d’Ordre i Avisos a la població i sempre garantint que els agents actuen en condicions de seguretat. 

S’utilitzarà un so gravat idèntic al de la megafonia fixa.  

Si no és possible reproduir aquest so, es farà servir el missatge d’avís per allunyament o confinament 

que s’ha de posar al document 6.  

4.4. PROCEDIMENTS DE RELACIÓ I D’INTEGRACIÓ AMB ELS PLANS D’ÀMBIT 

SUPERIOR 
El pla ha de preveure la integració i coordinació amb altres plans d’àmbit superior que es poguessin 

activar de forma simultània amb el pla. 
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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 

s’escau al 112 
Telèfon 

Durant 
Alcalde o persona 

que delegui 

Intercanvi informació amb el 

CECAT 

Telèfon, 

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 

 

4.5. MESURES DE PROTECCIÓ A LA POBLACIÓMESURES DE PROTECCIÓ A LA 

POBLACIÓ 

4.5.1. 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 o Alcaldessa. Quan el Pla 

Especial de la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en el 

Director del Pla Especial de la Generalitat. 

Direcció i coordinació de les tasques d’evacuació: L’Alcalde o Alcaldessa (a més del dispositiu 

municipal corresponent), comptant amb el suport del Grup Local d’Ordre i Avisos i el del Pla Especial 

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: L’Alcalde o Alcaldessa (a més del dispositiu municipal 

previst), comptant amb el Grup Local Logístic i d’Acollida. 

  



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Roda de Berà Desembre 2018 

110 

Llocs de possible evacuació: Les zones a evacuar es definiran d’acord amb la localització i les 

característiques de l’emergència. 

Pla Especial 
Element vulnerable (població 

afectada) 

Ocupació 

habitual 

Mitjans de 

transport 

necessaris 

INFOCAT Y SISMICAT Ajuntament C/Joan Carles I, 15 50 

Vehicle 

INFOCAT, 

VENTCAT,TRANSCAT 
CEIP Salvador Espriu C/ De la Font, 3 450 

INFOCAT CEIP Cucurull C/Joan Carles I, 15 300 

INFOCAT, 

VENTCAT,TRANSCAT 

Llar d’infants “Els Petitons” C/ Reina 

Sofia, 17 
70 

INFOCAT, TRANSCAT Llar de jubilats C/ Marinada, 16 120 

INFOCAT, INUNCAT, 

VENTCAT,TRANSCAT 
Residencia Mirador de Berà 100 

INFOCAT, TRANSCAT 

Casal de les Monges C/ Major, 2 100 

Escola d’adults Mediterrani C/Joan 

Carles I, 15 
50 

INFOCAT, 

VENTCAT,TRANSCAT 

Camp municipal de futbol Av. Fèlix 

Martorell, 2 
2000 

INFOCAT, 

VENTCAT,TRANSCAT 

Poliesportiu municipal C/ Joan Carles 

I, 15 
860 

INFOCAT, TRANSCAT 
Casino Municipal (teatre) Pl.dels 

Pins, 6 
700 

INFOCAT, VENTCAT, 

TRANSCAT 

Eixample Residencial Zona esportiva 
Les Piscines-Piscina Municipal 

Pl.Olimpics, 2 

200 

INFOCAT, TRANSCAT 
Biblioteca Municipal Carrer Miramar, 

12 
200 
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Pla Especial 
Element vulnerable (població 

afectada) 

Ocupació 

habitual 

Mitjans de 

transport 

necessaris 

INFOCAT, TRANSCAT 
Hotel d’Entitats Pl. Mossèn Davis 

Pujol, 2 
300 

 

INFOCAT, TRANSCAT 
Borsa de Treball-Serveis Socials Joan 

Carles I, 54 
20 

INFOCAT, TRANSCAT 
Punt d’Informació Juvenil Av. de 

l’Avenc, 16 
20 

INFOCAT, TRANSCAT Centre Obert C/Reina Sofía, 17 D 200 

TRANSCAT Residencia Berà Bahia 35 

TRANSCAT Residencia Mirador de Berà 30 

INUNCAT, TRANSCAT Càmping Arc de Berà 200 

INUNCAT, TRANSCAT Càmping Park Platja Berà 3.500 

INUNCAT, TRANSCAT Càmping Stel 200 

TRANSCAT Club tennis Berà 75 

TRANSCAT Port Roda de Berà 100 
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Pla Especial 
Element vulnerable (població 

afectada) 

Ocupació 

habitual 

Mitjans de 

transport 

necessaris 

TRANSCAT Les Piscines Club Nàutic 200 

Vehicle 

TRANSCAT 
Parròquia de Sant Bartomeu, C/ 

Església, 2 
250 

TRANSCAT Església de St. Llorenç-Mn. Jaume 100 

TRANSCAT Ermita de la Mare de Deu 80 

TRANSCAT Capella Mas Carreras 100 

TRANSCAT Residència Banc d’ Espanya 400 

TRANSCAT Garden center 15 

TRANSCAT Centre de jardineria 20 

INFOCAT, TRANSCAT Fàbrica pastisart, C/ Comerç, s/n  

INFOCAT, TRANSCAT Fàbrica Disano, C/ de la Llum, 2  

TRANSCAT Pistes de pàdel Roda,C/ Bòvila,14 40 

Relació de mitjans de transport: vegeu al document 6 que acompanya aquest manual el Catàleg de Mitjans i 

Recursos on s’especifiquen els que corresponen a aquest risc. En cas de necessitar més mitjans, s’han de 

sol·licitar al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). 
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4.5.2. ZONES D’ALLUNYAMENT 

L’allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma temporal. 

Possibles zones d’allunyament: 

A definir pel grup d’ordre (Mossos Esquadra). 

4.5.3. 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. 

RISC (PLA ESPECIAL) LLOC DE CONFINAMENT CODI MAPA POBLACIÓ AFECTADA 

TRANSCAT 

VENTCAT 

NEUCAT 

CEIP Salvador Espriu, De la 

Font, 3 setembre – juny 

PL_02 

EV-66 
450 

IES Roda de Berà, De la Font, 

3 setembre – juny 

PL_02 

EV-66 
300 

CEIP Cucurull C/Joan Carles I, 

15 setembre – juny 

PL_02 

EV-25 
300 

Llar d’infants “Els Petitons” 

C/ Reina Sofia, 17 Tot l’any 

PL_02 

EV-19 
70 

Llar de jubilats C/ Marinada, 

16 Tot l’any 

PL_02 

EV-20 
120 

Casal de les Monges C/ 

Major, 2 1 Tot l’any 

PL_02 

EV-22 
100 

Escola d’adults Mediterrani 

C/Joan Carles I, 15, setembre 

– juliol 

PL_02 

EV-23 
50 
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TRANSCAT 

VENTCAT 

NEUCAT 

Consultori Carrer De la Font, 

7 Tot l’any 

PL_02 

EV-24 
30 

Creu Roja Platja Passeig 

Marítim Estiu 

PL_02 

EV-27 
10 

Centre Cívic “La Roca 

Foradada” Plaça Bori Tallada, 

s/n Tot l’any 

PL_02 

EV-89 
360 

Camp municipal de futbol Av. 

Fèlix Martorell, 2 Tot l’any 

PL_02 

EV-13 
2.000 

Poliesportiu municipal C/ 

Joan Carles I, 15 Tot l’any 

PL_02 

EV-14 
860 

Casino Municipal (teatre) 

Pl.dels Pins, 6, Tot l’any 

PL_02 

EV-15 
700 

Eixample Residencial Zona 

esportiva Les Piscines-Piscina 

Municipal Pl.Olimpics, 2 Tot 

l’any 

PL_02 

EV-29 
200  

Centre Obert C/Reina Sofía, 

17 D, octubre a juny 

PL_02 

EV-40 
200 

Biblioteca Municipal Carrer 

Miramar, 12, Tot l’any 

PL_02 

EV-41 
200 

Hotel d’Entitats Pl. Mossèn 

Davis Pujol, 2, Tot l’any 

PL_02 

EV-42 
300 

Punt d’Informació Juvenil Av. 

de l’Avenc, 16, Tot l’any 

PL_02 

EV-43 
20 

Borsa de Treball-Serveis 

Socials Joan Carles I, 54 Tot 

l’any 

PL_02 

EV-44 
20 

Residència Berà Bahia. C/-

Carrer Vall d’Aran, 7 

PL_02 

EV-92 
40 

Residència Mirador de Berà 

C/Mirador de Berà, s/n Tot 

l’any 

PL_02 

EV-21 
100 

Càmping Berà – Ismael Rubio 

Ctra. N-340, Km 1.182 Tot 

l’any 

PL_02 

EV-30 
200 
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TRANSCAT 

VENTCAT 

NEUCAT 

Càmping Park Platja Berà- 

Helena Martorell Ctra. N-340, 

Km 1.183 Setmana Santa – 

setembre 

PL_02 

EV-31 
3.500 

Càmping Stel – Sr. Pere 

Parera Ctra. N-340, Km 1.182 

abril - setembre 

PL_02 

EV-32 
200 

Club Tennis Berà Av. Reina 

Fabiola, 49 Tot l’any 

PL_02 

EV-18 
75 

Port Roda de Berà Pl. 

Mediterrani, s/n, Tot l’any 

PL_02 

EV-72 
100 

Parròquia de Sant Bartomeu 

C/Església, s/n Tot l’any (Mn. 

Jaume) 

PL_02 

EV-33 
250 

Ermita de la Mare de Deu C/ 

Ermita de Berà, s/n Tot l’any 

(Mn. Jaume) 

PL_02 

EV-34 
80 

 

4.5.4. 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, en control i l’ordenació del tràfic en les zones adjacents, amb l’objecte de facilitar l’arribada de 

nous recursos.  
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S’estableix control d’accessos als punts següents: 

Pla Especial Supòsit Punt Rutes alternatives 

A definir pel grup d’ordre del Transcat (Mossos Esquadra). 

 

4.5.5.  CENTRES D’ACOLLIDA. TIPOLOGIA. 

CODI 

MAPA 
NOM  RESPONSABLE ADREÇA CAPACITAT 

AFECTACIÓ 

PER RISC 

PL_02 

CA-1 

Camp municipal de 

futbol Tot l’any 
977 657 408 

Av. Fèlix 

Martorell, 2 
2.000 

INUNCAT 

INFOCAT 

PL_02

CA-2 

Poliesportiu Tot 

l’any 
977 65 70 09 

municipal C/ 

Joan Carles 

I, 15 

860 

PL_02

CA-3 

Casino Municipal 

(teatre) Tot l’any 
977 65 71 62 

Pl.dels Pins, 

6 
700 

PL_02

CA-4 

Càmping Park Platja 

Berà- Helena 

Martorell Setmana 

Santa – setembre 

977 80 27 01 
Ctra. N-340, 

Km 1.183 
3.500 

PL_02

CA-5 

Càmping Stel –abril 

- setembre 
977 80 20 02 

Ctra. N-340, 

Km 1.182 
2000 
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5. FITXES D’ACTUACIÓ 
 

FITXA D’ACTUACIÓ1 CENTRE RECEPTOR D’ALARMES (CRA) 

ACCIONS A REALITZAR  

FUNCIONS / ACCIONS 

•  Avís del sinistre o previsió de risc 
Situacions de pre-alerta 

•  Ha d’avisar el coordinador tècnic municipal i l’alcalde. 

•  Ha d’avisar, si l’alcalde ho creu convenient, aquelles persones que hagin de prendre les mesures preventives necessàries. 

•  N’ha de fer el seguiment. 
Alerta i emergència 

•  Ha d’anotar les dades. 

•  Ha d’avisar: 
- al CECAT (Reus 977 29 76 00 / Barcelona 935 51 72 85 Mail: cecat@gencat.cat) (en cas que l’avís no l’hagin fet ells). 
- al 112 
- El coordinador tècnic municipal i l’alcalde. 
- Els caps dels grups locals i del gabinet de premsa. 
- Els membres del consell assessor, en cas que el director del pla ho disposi. 
- Els serveis municipals que puguin afrontar el sinistre 
- En cas de risc de nevades o d’allaus, els responsables dels serveis municipals operatius que hagin d’afrontar la possible 

situació d’emergència: cap de la brigada municipal, bombers, hospitals… per tal que facin les actuacions preventives 
adients. 

•  Obtenir informació a través de la Policia Local. 

•  En cas que el Pla s’activi de manera formal, ha d’avisar els membres del Consell Assessor i el Gabinet de Premsa. 
MITJANS I RECURSOS 

•  Comunicacions 
LLOC ON DIRIGIR-SE 

•  Centre Receptor d’Alarmes (CRA) 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

•  Llistat telefònic 

•  Si s’escau, informació sobre avisos a elements vulnerables per a diferents supòsits. 
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FITXA D’ACTUACIÓ2 RESPONSABLE MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

ACCIONS A REALITZAR  

FUNCIONS / ACCIONS 

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

•  N’ha de fer una valoració inicial (tot ampliant, si cal, la informació): 
- S’hi ha de determinar amb exactitud el lloc de l’emergència. 
- Les persones afectades. 
- Els danys materials 
- Informació de referència. Per exemple per incendis forestals l’estat dels camins d’accés... 

•  Ha de contactar amb el CECAT (Reus 977 29 76 00 / Barcelona 935 51 72 85 Mail: cecat@gencat.cat) per tal de: 
- Confirmar l’avís, ampliar i contrastar la informació. 
- Preguntar si s’ha activat el Pla Especial de la Generalitat i si es constitueix el CCA o no (en cas afirmatiu, s’ha de demanar on 

es localitza i la forma de comunicació prevista). 
- Donar els telèfons de contacte de l’Ajuntament i del CECOPAL.  

» Pre-alerta: 

•  Ha d’informar i de donar l’ordre als responsables dels grups actuants de preparar totes les mesures preventives necessàries i els 
equips de resposta per l’emergència que es podran necessitar en cas de materialitzar-se les situacions d’emergència previstes. Per 
exemple, en el cas de previsió de nevades, fer els avisos a la brigada d’obres per tal de què faci les actuacions pertinents per posar 
a punt tots els mitjans de prevenció i equips de resposta per l’emergència. Entre aquestes tasques, hi haurà: fer la previsió i 
recollida de material fundent, revisar el material de neteja de les carreteres. 

•  Donar les instruccions d’enllestir, a nivell municipal, totes aquelles operacions de manteniment que puguin afectar els serveis 
bàsics, en cas de materialitzar-se les situacions d’emergència previstes. 

•  Ha de donar l’ordre de que es faci un seguiment de la situació.   

•  Ha de recordar al CRA la necessitat que informi als membres del Comitè Municipal d’Emergència,  als centres de coordinació i als 
grups locals actuants, si s’escau.  

•  Ha de recordar al CRA la necessitat que comuniquin al CECAT Reus 977 29 76 00 / Barcelona 935 51 72 85 Mail: cecat@gencat.cat) 
que el Pla de Protecció Civil Municipal es troba en situació de pre-alerta. 

» Alerta 

•  Ha de donar l’ordre de fer prendre les mesures preventives necessàries en cas de materialitzar-se les emergències previstes. Per 

exemple: ha d’ordenar, si s’escau, inici del repartiment de fundents als punts conflictius en cas de nevades. 

•  D’acord amb el llistat d’elements vulnerables recollits en el Pla, preveure el desallotjament d’aquells elements que s’escaiguin. 

•  Donar l’ordre d’informar als elements vulnerables.  

•  Ha de donar l’ordre al cap del grup logístic de començar a preparar l’avituallament que puguin necessitar, en cas de confinament, 
els possibles elements més vulnerables. 

•  Ha de donar l’ordre al cap del grup sanitari de preveure tots els mitjans necessaris per atendre a aquelles persones que hagin de 
seguir tractaments mèdics inajornables que puguin quedar interromputs a causa de l’emergència (per exemple per nevades). 

•  Si el Pla Especial de la Generalitat es troba en situació d’alerta, ha de gestionar la coordinació entre el Pla de Protecció Civil 
municipal i el Pla Especial. 

•  Si ho creu convenient, ha de donar l’ordre d’activar formalment el Pla en el nivell d’alerta i encomanar al CRA l’avís dels membres 

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

CECAT Reus 977 29 76 00 / Barcelona 935 51 72 85 Mail: cecat@gencat.cat). 

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

•  Ha de fer el manteniment de contactes amb el CECAT. 

•  L’alcalde ha de vetllar per tal que els mitjans de comunicació municipal informin a la població sobre la situació, sobre les 
actuacions que s’estan fent a nivell municipal i sobre els consells a seguir en cas que les previsions es materialitzin. En cas que el 
CECAT hagi emès un comunicat d’activació del Pla Especial de la Generalitat en fase d’alerta, l’alcalde vetllarà per tal que la 
informació a la població estigui en concordança amb les directrius del gabinet d’informació del Pla Especial de la Generalitat. 

» Emergència  

•  Ha de contactar amb el director del Pla Especial de la Generalitat per concretar l’activació del Pla de forma coordinada. Ha 

d’activar el Pla en emergència i encomanar al CRA l’avís i convocatòria al CECOPAL dels membres del Comitè municipal de 

l’Emergència, ja establerta a la fitxa d’actuació 1 (CRA). Comunicar aquesta activació al CECAT (Reus 977 29 76 00 / Barcelona 935 

51 72 85 Mail: cecat@gencat.cat). 

•  Amb el Comitè municipal de l’Emergència, ha de decidir la constitució dels grups locals d’actuació. 

•  Ha de preparar el CECOPAL i les dependències de la Policia Local per utilitzar-los com a centres d’operacions. Ha d’ampliar, si és 

possible, les línies i els aparells de comunicació (telèfon, fax i ràdio). 

•  Ha d’avaluar els possibles riscos a la població. 

•  Ha de preveure amb el cap de Bombers de la Generalitat i amb el CECAT els possibles confinament/evacuacions i posterior acollida 

dels elements vulnerables. 

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

•  Ha de verificar la realització de les tasques encomanades al municipi. Especialment: 
- Avisos a la població, especialment dels elements vulnerables. 
- Tasques d’evacuació i acollida.  
- Organització de la logística municipal. 
- Suport a la intervenció. 
- Consells a la població. En cas que el CECAT hagi emès un comunicat d’activació del Pla Especial en fase d’emergència, 
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FITXA D’ACTUACIÓ2 RESPONSABLE MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

l’alcalde vetllarà per tal que la informació a la població estigui en concordança amb les directrius del gabinet d’informació 
de la DGPC. 

•  Ha de sol·licitar el suport dels grups actuants del Pla Especial de la Generalitat especialment del Grup d’Ordre. 

•  Ha de fer el seguiment de l’emergència des del CECOPAL. Al llarg de l’emergència ha de mantenir contactes amb el director del Pla 

Especial de la Generalitat, i el CCA, per fer el seguiment de la situació, ha de contrastar les informacions i preveure possibles 

necessitats. 

•  Ha de posar-se en comunicació amb els responsables dels serveis municipals per tal de conèixer l’estat del subministrament de 
llum, de gas, d’aigua, dels transports urbans i interurbans. 

•  Ha de preveure amb el cap de Bombers els elements vulnerables i en el seu cas, els possibles desallotjaments i evacuacions.  

•  Ha de recollir informació i transmetre les dades significatives al Gabinet d’Informació del Pla Especial de la Generalitat. Conjuntament 
amb aquest Gabinet d’Informació, ha d’atendre la premsa que es desplaci a cobrir l’emergència. Els donarem, si cal, la informació 
exclusivament a nivell municipal. Les dades de caràcter global, les ha de donar sempre el Gabinet d’Informació del Director del Pla 
Especial de la Generalitat. 

•  Decretar mobilitzacions i expropiacions temporals, en cas que sigui necessari. 

•  Si s’escau (nevades, inundacions, etc.) ha d’ordenar al grup d’ordre fer el seguiment de l’estat dels punts més conflictius de la 
xarxa viària municipal (especialment els accessos als serveis d’urgències) i en cas d’haver-hi problemes, començar a actuar 
(control del trànsit, neteja de carrers i voreres…).  

•  Activar tots els recursos municipals per fer front a l’emergència. 

•  Gestionar l’obtenció de recursos externs al municipi per fer front a l’emergència 
MITJANS I RECURSOS 

•  Els propis de l’Ajuntament. 

•  Serveis, empreses i persones del municipi. 
LLOC ON DIRIGIR-SE 

•  CECOPAL 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

•  Cartografia general i cartografia específica. 

•  Models de comunicats: d’activació, de desactivació, d’evacuació i de confinament. 

•  Criteris d’activació del Pla Especial de la Generalitat i del Pla de protecció civil municipal. 
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FITXA D’ACTUACIÓ3 COORDINADOR MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

ACCIONS A REALITZAR  

FUNCIONS / ACCIONS 

•  Avís del sinistre o previsió de risc. 

•  Fer-ne una valoració inicial. 

» Pre-alerta: 

•  Si ho creu convenient, ha d’avisar a l’Alcalde i mantenir-s’hi en contacte per dir-li com evoluciona el sinistre.  

•  Ha de recordar al CRA la necessitat que informi als membres del Comitè Municipal d’Emergència,  als centres de coordinació i als 
grups locals actuants, si s’escau.  

•  Ha de recordar al CRA la necessitat que comuniquin al CECAT (Reus 977 29 76 00 / Barcelona 935 51 72 85 Mail: 
cecat@gencat.cat) que el Pla de protecció civil Municipal es troba en situació de pre-alerta. 

•  Ha de fer el seguiment de l’evolució meteorològica o de previsió del risc. 

» Alerta 

•  Ha d’avisar a l’Alcalde i mantenir-s’hi en contacte per dir-li com evoluciona el sinistre. 

•  Si ho creu convenient, ha de suggerir a l’Alcalde de donar l’ordre d’avisar aquelles persones o aquells serveis que hagin de 
prendre les mesures preventives necessàries (en cas d’avisar-les, ell les coordinarà). 

•  Ha d’estar en alerta i fer-ne el seguiment. 

•  En cas d’activar-se el Pla, ha de comunicar-ho al CECAT(Reus 977 29 76 00 / Barcelona 935 51 72 85 Mail: cecat@gencat.cat). 

» Emergència  

•  Ha d’avisar el responsable municipal de l’emergència del Pla (l’alcalde). 

•  Ha de suggerir al responsable municipal de l’emergència del Pla (l’alcalde) de donar l’ordre d’avisar aquelles persones o aquells 
serveis que hagin de prendre les mesures preventives necessàries i/o d’intervenir en el sinistre. 

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

•  Ha de dirigir-se al CECOPAL. 

•  Ha de comunicar al CECAT (Tel. 935517285 o 977 29 76 00) l’activació del Pla. 
MITJANS I RECURSOS 

•  Comunicacions 
LLOC ON DIRIGIR-SE 

•  Si ho veu convenient, al CRA. 

•  En cas que s’activi el Pla, al CECOPAL. 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

•  Llistats telefònics. 

•  Cartografia general i cartografia específica. 

•  Models de comunicats. 

•  Criteris d’activació del Pla Especial de la Generalitat i del Pla de protecció civil municipal per incendi forestal. 
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FITXA D’ACTUACIÓ4 REPRESENTANT MUNICIPAL AL CECAT 

ACCIONS A REALITZAR  

FUNCIONS/ ACCIONS(en situació d’alerta i en situació d’emergència, per cada nivell, si s’escau) 

•  En rebre l’avís de la situació de risc o d’emergència, ha de prendre nota de la informació que li subministrin i posar-se a disposició de 
l’Alcalde.  

•  Si l’alcalde constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-se al CECAT (prèviament ha de posar-se en contacte amb el CECAT (Reus 977 
29 76 00 / Barcelona 935 51 72 85 Mail: cecat@gencat.cat) per determinar la necessitat que s’hi desplaci, identificant-se com a 
representant municipal al Pla Especial de la Generalitat). 

•  Un cop allà, ha de posar-se a disposició del Director del Pla Especial de la Generalitat i integrar-se al Consell Assessor per tal de fer 
l’enllaç amb el CECOPAL i l’Alcalde.  

•  Ha de mantenir-se permanentment informat de la situació al municipi i, al mateix temps, informar al CECOPAL de les decisions 
del Consell Assessor del Pla Especial de la Generalitat. 

 

MITJANS I RECURSOS 

•  Comunicacions 
LLOC ON DIRIGIR-SE 

•  Sala de Crisi del CECAT. 
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

•  Cartografia general i cartografia específica 
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FITXA D’ACTUACIÓ5 CAP DEL GABINET D’INFORMACIÓ 

ACCIONS A REALITZAR  

•  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 d’activar directament o a través del CRA el Gabinet d’Informació.  
FUNCIONA / ACCIONS 

•  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. S’inclou aquí tant la informació destinada a adoptar 
mesures de protecció (difusió de les ordres i recomanacions del Director del Pla) com la informació general sobre el succés.  

» Alerta 

•  Difondre en nom del Director la declaració l’Alerta del Pla d’Emergència Municipal.  

•  Difondre els consells d’autoprotecció adequats a la població durant la situació de risc. 

•  Recollir i difondre la informació sobre la situació de risc, en coordinació amb el Gabinet de Premsa del CECAT(Reus 977 29 76 00 / 
Barcelona 935 51 72 85 Mail: cecat@gencat.cat). 

•  Difondre en nom del Director la desactivació del Pla.  

•  Fins i tot passada la situació de risc, atendre els mitjans de comunicació social, donar-los la informació necessària, orientar-los en 
la recerca d’informació i corregir les informacions errònies. 

» Emergència 

•  Difondre en nom del Director la declaració d’Emergència del Pla d’Emergència Municipal.  

•  Preparar i difondre els missatges d’informació a la població durant la situació d’emergència: 
- Sobre el risc i sobre les mesures d’autoprotecció. 
- Sobre les mesures que s’estan prenent per resoldre la situació i per mantenir els subministraments essencials. 

•  Recollir i difondre la informació sobre la situació de risc, en coordinació amb el Gabinet de Premsa del CECAT (Reus 977 29 76 00 / 
Barcelona 935 51 72 85 Mail: cecat@gencat.cat). 

•  Control del llistat de persones evacuades i/o confinades i lloc on estan ubicades, a través del Grup Local Logístic i d’Acollida.  

•  Si cal vetllar per la constitució d’un punt d’informació a la població i als mitjans de comunicació, amb informació de la ubicació 
dels afectats i amb informació contrastada i autoritzada sobre el sinistre i els mitjans que s’han disposat per resoldre’l. 

•  Difondre en nom del Director la desactivació del Pla.  

•  Passada l’emergència, atendre els mitjans de comunicació social, donar-los la informació necessària, orientar-los en la recerca 
d’informació i corregir les informacions errònies.  

MITJANS I RECURSOS 

•  mitjans de comunicació 
LLOC ON DIRIGIR-SE 

•  CECOPAL 
DOCUMENTACIÓ NECESSARIA 

•  Informació general sobre el succés. 

•  Situació de risc. 

•  Mesures que s’estan prenent. 

•  Missatges d’informació a la població. 

•  Consells d’autoprotecció. 

•  Llistat de persones. 
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FITXA D’ACTUACIÓ6 CAP DEL GRUP LOCAL D’INTERVENCIÓ 

ACCIONS A REALITZAR 

FUNCIONS / ACCIONS 

•  Ha de contactar amb l’alcalde i/o amb el coordinador municipal de l’emergència. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si 

l’Alcalde constitueix el CECOPAL, desplaçar-s’hi. 

INCENDIS FORESTALS: 

Un cop rebut l’avís: 

•  Ha de contactar amb l’alcalde (o el seu substitut). Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l’alcalde constitueix el CECOPAL, 

ha de desplaçar-s’hi. 

•  Ha de contactar amb els actuants del grup i convocar-los a l’Ajuntament. 

•  Per incendis forestals, d’acord amb l’alcalde i segons les necessitats, ha de constituir amb el personal que hagi reunit: 

 Tenint en compte les característiques físiques i els coneixements, els equips d’ajuda a la intervenció. 
 Reforços de prevenció, que ha de distribuir com a vigilància de les zones ja controlades apagades. 
 Ha d’organitzar els relleus quan sigui convenient. 
 D’acord amb el responsable del Grup Local Logístic i d’Acollida, ha d’organitzar l’avituallament dels equips. 

 Asses Rebre i notificar, en primera instancia, l’existència de l’emergència al 112 i al CECAT (Reus 977 29 76 00 / Barcelona 

935 51 72 85 Mail: cecat@gencat.cat) o a través de la xarxa Rescat. 

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

Donar recolzament a les tasques necessàries per a prevenir els incendis, i per a controlar, 

 Reduir o neutralitzar-ne els efectes de l’incendi. 

 Donar recolzament a les tasques rescat i salvament de persones i bens .orar tècnicament els diferents nivells de 

comandament a través del cos d’agents rurals. 

 Establir les esquadres de reserves. 
 Informar el coordinador del CCA i atendre les seves instruccions. 
 Coordinar les seves actuacions amb els altres grups per mitjà del CCA. 

NEVADES 

» Avís de risc de nevades intenses: pre-alerta 

•  Avisar els membres del grup local d’intervenció. 

•  Comprovar els mitjans disponibles. 

•  Si no hi ha prou fundents, abastir-se, en coordinació amb el grup logístic i d’acollida.. 

•  Donar instruccions per revisar la maquinària del grup d’intervenció, per exemple: màquines llevaneus, pales, camions estenedors, 

etc. 

•  Revisar els equips personals i manuals. 

» Alerta 

•  Intensificar les tasques pròpies de la pre-alerta. 

•  Ha de contactar amb el director del Pla i/o amb el coordinador de l’emergència. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si el 

director del Pla constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-s’hi. 

•  Ha de contactar amb els actuants del grup i convocar-los a l’ajuntament. 

•  Estendre fundents en els punts crítics, si s’escau, d’acord amb el grup local logístic, tot considerant quines són les vies del municipi 

i els accessos que amb més urgència, el municipi hauria de mantenir lliures de neu (per exemple, accessos a hospitals o a altres 

centres sanitaris). En aquest procés s’ha de tenir en compte que el Pla NEUCAT ja dóna prioritat a determinades vies de 

comunicació, que seran netejades per part de les empreses gestores. 

•  D’acord amb el responsable del grup local logístic, ha d’organitzar l’avituallament dels equips. 

» Emergència 1 

•  D’acord amb el director del Pla i segons les necessitats, ha de constituir amb el personal que hagi reunit, els equips d’ajuda a la 

intervenció dels bombers, tenint en compte les característiques físiques i els coneixements. 

•  Ha d’organitzar els relleus quan sigui convenient. 

•  D’acord amb el responsable del grup local logístic, ha d’organitzar l’avituallament dels equips. 

•  Donar les ordres de netejar les vies i estendre fundents, d’acord amb les vies prioritàries previstes o sobrevingudes, en 

concordança amb el grup d’ordre i amb les vies principals de la comarca. 

» Emergència 2 

•  Intensificar les tasques pròpies de l’emergència 1. 

•  Coordinar-se amb els mitjans externs del municipi per fer les tasques de neteja, de rescats, d’evacuacions, etc., si s’escau. 

MITJANS I RECURSOS 

•  Mitjans de l’ajuntament segons risc. 

LLOC ON DIRIGIR-SE 

•  CECOPAL. 
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

•  Cartografia general i cartografia específica. 

•  Butlletins meteorològics. 
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FITXA D’ACTUACIÓ7 CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI 

ACCIONS A REALITZAR  

FUNCIONS / ACCIONS 

•  Ha de contactar amb l’alcalde i/o amb el coordinador municipal de l’emergència. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si 
l’Alcalde constitueix el CECOPAL, desplaçar-s’hi. 

» Pre-alerta 

•  Comunicar l’avís als Centres d’Atenció Primària, hospitals, etc. 

•  Comprovar els mitjans i recursos disponibles. 

•  Organitzar amb els centres corresponents els tractaments mèdics inajornables i la possible estada dels pacients als centres. 

•  Organitzar els sistemes d’avís als pacients. 

•  Preveure mitjans per atendre determinades urgències sanitàries i de medicació. 

» Alerta 

•  En cas de possibles problemes d’aïllament (per exemple nevades, allaus), avisar a les persones que han de seguir tractaments 
mèdics inajornables, per tal que procedeixin d’acord amb les previsions meteorològiques (desplaçaments, etc.). 

•  Integrar-se al grup sanitari del pla Especial de la Generalitat i atendre els ferits i fer el triatge. 

» Emergència 

•  Prestar assistència sanitària in situ. 

•  Classificar, estabilitzar i evacuar els ferits. 

•  Una vegada declarada l’activació del Pla de protecció civil municipal, el responsable del Grup ha de destinar assistència sanitària 
al lloc on s’estigui produint la situació d’emergència i ha de decidir el trasllat de les possibles víctimes a l’hospital més proper o al 
més indicat. 

•  Conèixer l’estat i la ubicació dels afectats. 

•  Integrar-se al grup sanitari del pla Especial de la Generalitat i atendre els ferits i fer el triatge. 

•  Col·laborar en l’elaboració del llistat d’afectats amb informació de l’hospital o centre mèdic on són derivats. 

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

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

•  Realitzar tasques de salut pública. 

•  Prestar atenció psicològica als afectats i als familiars. 

•  Cobrir les necessitats farmacèutiques. 
MITJANS I RECURSOS 

•  Sanitaris, primers auxilis i triatge 
 

LLOC ON DIRIGIR-SE 

•  Lloc on es localitza l’emergència 

•  CECOPAL 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

•  Cartografia general i cartografia específica. 

•  Butlletins meteorològics. 
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FITXA D’ACTUACIÓ8 CAP DEL GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D’ACOLLIDA 

ACCIONS A REALITZAR  

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

•  Ha d’activar directament o a través del CRA el Grup Local Logístic i d’Acollida. 
ACCIONS PER A LES FUNCIONS LOGÍSTIQUES 

(Tant les necessàries per a la població com les que pugui sol·licitar el CCA per mitjà de l’alcalde.) 

•  Ha de quantificar, preveure i tenir localitzats els mitjans extraordinaris disponibles en el municipi. 

•  Ha de contactar amb el Grup Logístic del Pla Especial de la Generalitat, per gestionar de mutu acord la demanda dels recursos 
necessaris, públics o privats, que es puguin obtenir al terme municipal i que figuren en el directori telefònic. 

•  Ha de controlar l’ús dels recursos gestionats i el seu estat. 

•  La demanda de recursos aliens al municipi s’ha de fer sempre des del CECAT Reus 977 29 76 00 / Barcelona 935 51 72 85 Mail: 
cecat@gencat.cat). 

ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’ACOLLIDA 

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

•  Ha d’activar el/s centre/s d’acollida i el/s seu/s responsable/s. 

•  Ha de desplaçar al/s centre/s d’acollida l’equip d’acollida. 

•  Ha de preveure, juntament amb el Grup Logístic del Pla Especial de la Generalitat, l’avituallament de centre d’acollida.  

•  Ha de designar un responsable del/s centre/s d’acollida, que tindrà les següents funcions: 

•  Portar el control nominal de les persones evacuades i/o acollides. 

•  Transmetre les necessitats que puguin presentar-se. 

•  Rebre i distribuir l’avituallament. 

•  Ha de rebre els voluntaris ocasionals que es presentin. Ha d’anotar el seus noms en una llista. Si són necessaris, cal agrupar-los i 
integrar-los, segons la seva capacitat, en els grups locals actuants més adients. Si no són necessaris, cal comunicar-los que 
l’Ajuntament ja s’hi posarà en contacte quan necessiti la seva ajuda. 

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

•  Ha d’establir, juntament amb el Grup Logístic del Pla Especial de la Generalitat, el reforç de comunicacions del centre d’acollida. 

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

» Pre-alerta 

•  Avisar els membres del grup local logístic i d’acollida. 

•  Comprovar els mitjans i materials disponibles (nevades): 

•  Davant la previsió de nevades, fer la previsió del material fundent que pot necessitar el grup d’intervenció en cas de materialitzar-se 
les nevades previstes. Recollir aquest material i emmagatzemar-ho. 

•  Fer la previsió del material lleuger i pesant de treball que pot ser necessari en cas de materialitzar-se les nevades previstes. També 
dels mitjans tècnics específics per al grup d’intervenció tal com pales llevaneus, excavadores, grues o altres apropiats per a treure la 
neu, per a posar fundents i per al rescat de persones. 

•  Revisar l’emmagatzematge de fundents. 

•  Preveure quins equipaments municipals podrien destinar-se a l’acollida d’elements vulnerables evacuats, en cas necessari. 

•  Davant la previsió de nevades, contactar amb el cap del grup d’ordre per recordar les rutes de neteja establertes al municipi i per 
a que estigui a punt les zones de distribució de sal, la senyalització dels punts més conflictius i per a que s’habilitin els 
aparcaments de vehicles, en cas de ser necessaris. 

» Alerta 

•  Ha de contactar amb el director del Pla i/o amb el coordinador de l’emergència. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si el 
director del Pla constitueix el CECOPAL, ha de desplaçar-s’hi. 

•  Ha de contactar amb els actuants del grup i convocar-los a l’ajuntament. 

•  Nevades. Si està nevant, coordinar la neteges dels carrers i la distribució de la sal. 

» Emergència 

•  En cas que sigui necessari, donar suport als grups actuants pel que fa al material necessari perquè puguin fer les seves tasques. Per 
exemple: facilitar al grup local d’intervenció el material fundent, facilitar al personal de tots els grups les queviures necessàries i el 
combustible per als vehicles i les màquines, etc. 

•  Preveure el material necessari per l’acollida d’elements vulnerables evacuats, en cas necessari. 

•  En cas que sigui necessari, donar suport al grup sanitari en les tasques de transport de persones que necessiten atenció sanitària 
inajornable i que poden quedar aïllades en l’emergència, per exemple: persones que han d’anar als hospitals a fer un tractament de 
diàlisi. 

•  Preveure quines empreses poden proveir aigua en cas que hi hagi problemes amb la xarxa d’abastament públic o problemes de 
congelació de canonades. 

o Emergència 

•  Procurar el manteniment del subministrament d’aliments, medicaments i serveis bàsics en general per a la població. 

•  Col·laborar amb la resta de grups actuants en les tasques de subministrament del material necessari per fer front a l’emergència. 

•  En cas que sigui necessari, donar suport al grup sanitari en les tasques de transport de persones que necessiten atenció sanitària 
inajornable, per exemple: persones que han d’anar als hospitals a fer un tractament de diàlisi. També donar suport al grup sanitari en 
les tasques de subministrament de medicaments. 

•  En cas d’evacuació, preparar els llocs d’acollida i la seva gestió, així com tot el material necessari per a gestionar l’acollida: proveïment 
d’aliments, roba, medicaments, etc. 
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•  Ha de designar un responsable del/s centre/s d’acollida, que tindrà les següents funcions: 

•  Portar el control nominal de les persones evacuades i/o acollides. 

•  Transmetre les necessitats que puguin presentar-se. 

•  Rebre i distribuir l’avituallament. 

•  Preparar zones de refugi temporal i segur per a les persones de pas i donar-los roba d’abric, en cas de ser necessari. 

•  Gestionar la recepció, l’avituallament i el control del voluntariat, tant del mateix municipi com de fora. Concretament, ha de rebre els 
voluntaris ocasionals que es presentin i ha d’anotar el seus noms en una llista. Si són necessaris, cal agrupar-los i integrar-los, segons 
la seva capacitat, en els grups locals actuants més adients. Si no són necessaris, cal comunicar-los que l’Ajuntament ja s’hi posarà en 
contacte quan necessiti la seva ajuda. 

•  En cas que la situació ho requereixi, comunicar al director del Pla la necessitat de recursos externs al municipi per fer front a 
l’emergència. 

Nevades 

•  Si està nevant, coordinar la neteges dels carrers i la distribució de la sal. 
MITJANS I RECURSOS 

•  Transport, roba, aliments, medicaments, material lleuger i pesant de treball i transport. 
LLOC ON DIRIGIR-SE 

•  Lloc on es localitza l’emergència 

•  CECOPAL 

•  centres d’acollida 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

•  Fitxes per recopilar dades 
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FITXA D’ACTUACIÓ9 CAP DEL GRUP LOCAL D’ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ 

ACCIONS A REALITZAR 

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

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

ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’ORDRE 

•  Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als nuclis aïllats. Ha de considerar si cal el confinament / l’evacuació.  

•  Ha de recollir, contrastar i facilitar a l’alcalde tota la informació que generi l’emergència. 

•  Ha d’encarregar als membres del grup: 

- El control d’accessos a les vies que permeten accedir als llocs d’intervenció, per impedir l’accés de persones no autoritzades, 

en bé de la seva seguretat. 

- Senyalització de les vies d’accés, per tal d’afavorir l’arribada dels grups actuants. 

» Guia d’actuants, control d’accessos i senyalització de camins i pistes per incendis forestals 

•  Hi ha d’haver una reunió dels guies al CECOPAL, per poder-los posar al servei dels grups actuants. 

•  Ha d’encarregar als membres del grup: 

- El control d’accessos a les vies que permeten accedir als llocs d’intervenció, per impedir l’accés de persones no autoritzades, 

en bé de la seva seguretat. 

- Senyalització de les vies d’accés, per tal d’afavorir l’arribada dels grups actuants. 

» En cas d’evacuació: 

•  Ha de determinar conjuntament amb l’alcalde, el cap de Bombers i el CECAT la zona a evacuar. 

•  Ha de demanar a l’alcalde, si es considera necessari, la sol·licitud de reforços al cap del Grup d’Ordre del Pla Especial de la 

Generalitat. 

•  Ha de determinar conjuntament amb l’alcalde i el responsable del Grup Local Logístic i d’Acollida, el centre d’acollida 

corresponent.  

•  Ha d’executar l’evacuació. 

•  Ha d’establir el missatge i determinar les rutes d’avís i evacuació. 

•  Ha de mobilitzar, en cas necessari, els mitjans de transport necessaris per a l’evacuació. 

•  Ha de preveure, juntament amb el cap del Grup d’Ordre del Pla Especial de la Generalitat, la vigilància de les zones evacuades. 

ACCIONS PER A LES FUNCIONS D’AVÍS A LA POBLACIÓ 

•  Ha de determinar conjuntament amb l’alcalde, d’acord amb el director del Pla, la necessitat d’efectuar algun tipus d’avís. 

•  Ha de comprovar l’operativitat dels mitjans d’avís i informació. Si fos necessària la col·laboració del Grup d’Ordre i Avisos a la 

Població del Pla Especial de la Generalitat, cal demanar-la a l’alcalde, perquè al seu torn la demani al director d’aquest Pla. 

•  Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als nuclis aïllats. 

•  Ha de determinar conjuntament amb l’alcalde la necessitat d’informar el conjunt de la població. 

•  Ha d’establir el sistema d’atendre els veïns que s’adrecin a l’Ajuntament cercant informació, bé desplaçant-s’hi, bé per telèfon. 

ESPECIAL PER NEVADES: 

» Avís de risc de nevades intenses: pre-alerta 

•  Avisar els membres del grup local d’ordre i avisos a la població. 

•  Coordinar-se amb el grup logístic per tenir a punt les rutes les rutes de neteja establertes al municipi i per a que estigui a punt les 

zones de distribució de sal, la senyalització dels punts més conflictius i per a que s’habilitin els aparcaments de vehicles, en cas de 

ser necessaris. 

•  Comprovar els mitjans disponibles. 

•  Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als nuclis aïllats. 

» Alerta 

•  Ha de consultar la informació sobre l’estat de la xarxa viària, sobre les rutes preferents, sobre els punts conflictius a nivell 

municipal, sobre la conveniència o obligatorietat de fer servir cadenes, sobre l’estat de funcionament dels transports públics. 

•  Ha d’establir l’avís telefònic i/o el desplaçament als nuclis aïllats, així com els consells d’autoprotecció. 

•  Ha de procedir al desallotjament dels elements vulnerables que s’escaiguin. 

•  Ha de situar als efectius en els punts crítics (zones obagues, zones més altes, zones amb més densitat de població…) per conèixer 

els problemes que puguin sorgir i la seva evolució. 

•  Ha d’establir el sistema d’atendre els veïns que s’adrecin a l’Ajuntament cercant informació, bé desplaçant-s’hi, bé per telèfon. 

» Emergència 1 

•  Ha de recollir, contrastar i facilitar al director del Pla tota la informació que generi l’emergència (transports, serveis bàsics, estat 

de la xarxa viària, rutes preferents, punts conflictius a nivell municipal, conveniència o obligatorietat de fer servir cadenes, etc.). 

•  Ha d’encarregar als membres del grup: 

- El control dels accessos a vies o zones impracticables (zones obagues, zones molt altes…). 

- La senyalització dels punts especialment conflictius. 

•  Ha de revisar els punts, equipaments, establiments i habitatges que puguin resultar afectats i que no hagin estat prèviament 

desallotjats (masies aïllades, restaurants…), i procedir a l’avís telefònic i/o el desplaçament fins aquests, en cas que sigui 
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necessari.  

•  També ha de considerar si s’escau, el desallotjament i evacuació. En cas d’evacuació, s’ha de determinar conjuntament amb 

l’alcalde i amb el cap de bombers, la zona a evacuar. 

•  En cas d’evacuació, ha de preveure conjuntament amb el responsable del grup local logístic, quins seran els centres d’acollida i els 

mitjans de  transport necessaris. 

•  Ha d’executar l’evacuació, en cas que sigui necessari. 

•  Ha d’establir el missatge, els consells d’autoprotecció i determinar les rutes d’avís i evacuació. Ha de preveure la vigilància de les 

zones evacuades. 

•  Ha d’establir el sistema d’atendre els veïns que s’adrecin a l’Ajuntament cercant informació, bé desplaçant-s’hi, bé per telèfon. 

» Emergència 2 

•  Intensificar les tasques pròpies de l’emergència 1. 

•  Demanar , en coordinació amb el grup logístic, la col·laboració de voluntaris i establir els sistemes de control i adjudicació de 

tasques als voluntaris municipals. 

MITJANS I RECURSOS 

•  Propis del seu treball 

LLOC ON DIRIGIR-SE 

•  CECOPAL 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

•  Propis del seu treball 
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DOCUMENT 6. DIRECTORI 

TELEFÒNIC  
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6. DIRECTORI TELEFÒNIC I CATÀLEG DE MITJANS I RECURSOS 

6.1. DIRECTORI TELEFÒNIC 

6.1.1. ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L’EMERGÈNCIA 

Responsable municipal de l’Emergència – Director del Duprocim 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS 
FITXA 

D’ACTUACIÓ 

Titular:  Alcalde 

977657009 

977657700 

 

2 

Substitut:  1a Tinent d’alcalde 

977657009 

977657700 

 

2 

 

Consell Assessor 

CÀRREC OPERATIU NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS 
FITXA 

D’ACTUACIÓ 

Coordinador 

municipal de 

l’emergència 

Titular:  Cap policia local 

977657009 

977657700 

 

3 

Substitut:  Sergent policia local 

977657009 

977657700 

 

3 

Cap del grup local 

d’intervenció 

Titular 1a tinent d’alcalde 

977657009 

977657700 

 

 

Substitut Regidora de Sanitat. 

977 657 009 

977 657 700 

 

 

Cap del grup local 

d’ordre i d’avisos a 

la població  

Titular:  Cap policia local 

977657009 

977657700 

 

9 

Substitut 1:  Sergent policia local 
977657009 

977657700 
9 
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Consell Assessor 

CÀRREC OPERATIU NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS 
FITXA 

D’ACTUACIÓ 

Cap del grup local 

logístic i d’acollida 

Titular:  
Encarregat brigades 

mpals. 

977657009 

977657700 

 

8 

Substitut1:  
Encarregat brigada 

neteja 

977657009 

977657700 

 

8 

 

Gabinet d’Informació 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS 
FITXA 

D’ACTUACIÓ 

Titular: Cap premsa 

977657009 

977657700 

 

5 

Substitut:  Auxiliar adm. comunicació 
977657009 

977657700 
5 

 

Representant municipal al CECAT 

Pla Especial NOM I COGNOMS 
CÀRREC 

HABITUAL 
TELÈFONS 

FITXA 

D’ACTUACIÓ 

INFOCAT 

Titular:  Alcalde 

977657009 

977657700 

 

4 

Substitut:  
1a Tinent 

d’alcalde 

977657009 

977657700 

 

4 

INUNCAT 

Titular:  Alcalde 

977657009 

977657700 

 

4 

Substitut:  
1a Tinent 

d’alcalde 

977 657 009 

977 657 700 

 

4 
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Representant municipal al CECAT 

Pla Especial NOM I COGNOMS 
CÀRREC 

HABITUAL 
TELÈFONS 

FITXA 

D’ACTUACIÓ 

TRANSCAT 

Titular:  Alcalde 

977657009 

977657700 

 

4 

Substitut:  
1a Tinent 

d’alcalde 

977657009 

977657700 

 

4 

 

En cas que el CAMCAT també estigui activat, es preveu la incorporació a l’estructura de gestió del Pla 

autonòmic de representants dels municipis afectats.  

Concretament, el CAMCAT preveu la participació dels municipis afectats com a membres al consell 

assessor, al centre de coordinació operativa a terra i al centre de coordinació operativa a mar. 

L’objectiu del consell assessor és assistir el/la Director/a del CAMCAT en els diferents aspectes de 

l’emergència. El consell assessor té com a missions principals:  

8 informar i assessorar el/la directora/a del Pla i 
8 analitzar i valorar la situació de l’emergència. 

El Centre de Coordinació Operativa a terra té com a funcions principals: 

8 Organitzar les tasques de neteja i descontaminació a terra i 
8 Coordinar els diferents CCA establerts a cadascuna de les zones operatives. 

El Centre de Coordinació Operativa a mar té com a funcions principals: 

8 Organitzar, quan sigui possible,  les mesures preventives per evitar que la 
contaminació a mar s’estengui. 

8 Organitzar les tasques de neteja i descontaminació a mar, en base a la localització de la 
contaminació a mar (observació aèria, observació des de terra, observació des de les 
embarcacions…) i en base a la previsió d’evolució d’aquesta. 

Coordinar els diferents CCA establerts a cadascuna de les zones operatives a mar. 

Els membres del Centre de Coordinació Operativa a terra i els membres del seu homòleg a mar, es 

reuniran per fer la valoració de les tasques realitzades a l’àmbit de terra i a l’àmbit de mar, 

respectivament, i per organitzar les actuacions a fer, en base a tota la informació disponible. 

6.1.2. GRUPS ACTUANTS 

En cas d’activació del Pla Especial de la Generalitat, dirigeix els grups actuants el Conseller/a d’Interior, 

que és el seu director/a o en la persona en qui delegui. Les feines que ha de realitzar cada un dels grups 

d’actuació locals s’han de coordinar amb les dels grups d’actuació del Pla Especial de la Generalitat, en 

els quals s’integren. 

 

Grup Local d’Intervenció 
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OPERATIU NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS 
FITXA 

D’ACTUACIÓ 

Cap del grup  1r Tinent d’alcalde 

977 657 009 

977 657 700 

 

6 

Substitut  Regidora de Sanitat 

977 657 009 

977 657 700 

 

6 

 

Grup Local sanitari 

OPERATIU 
NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS 

FITXA 

D’ACTUACIÓ 

Cap del grup  Regidora de Sanitat. 

977 657 009 

977 657 700 

 

7 

Substitut  Regidor d'Urbanisme. 

977 657 009 

977 657 700 

 

7 

Responsable 

Creu Roja 

Platges (estiu) 
 

Responsable Creu 

Roja Platges (estiu) 
 7 

 

Grup Local Logístic i d’Acollida 

OPERATIU NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS 
FITXA 

D’ACTUACIÓ 

Cap del grup  
Encarregat brigades 

mpals 

977657009 

977657700 

 

8 

Sustitut1  
Encarregat brigada 

neteja 

977657009 

977657700 

 

8 
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Grup Local d’Ordre i Avisos a la Població 

OPERATIU NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL TELÈFONS 
FITXA 

D’ACTUACIÓ 

Cap del grup  
Cap 

policia local 

977657009 

977657700 

 

9 

Substitut  
Sergent Policia 

local 

977657009 

977657700 

 

9 

 

Comissió municipal de protecció civil 

NOM I COGNOMS CÀRREC HABITUAL 

Titular:  Alcalde 

Substitut:  1a Tinent d’alcalde 

 

Centres de coordinació i serveis d’emergència 

SERVEI TELÈFON Adreça Lloc 
CORREU 

ELECTRÒNIC 

CECAT  

112 
Dels Pagesos, 

2/43206 
Reus 

cecat@gencat.cat 

112 
Diputació, 

355/08009 
Barcelona 

CECOPAL 
977657009 

Fax: 977809071 

Joan Carles I, 

15 
Ajuntament 

oac@rodadebera.

cat 

 

 

Centres de coordinació i serveis d’emergència 

CRA 
977 657009 

Fax: 977 80 90 71 

- Mossos d’esquadra 
- Bombers de la generalitat 
- Servei d’emergències mèdiques 

112 

Mossos d’Esquadra Regió 
Policial Camp de Tarragona 

 

C.C. del Tarragonès  

DAAR Delegació Territorial 
Tarragona 
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Centres de coordinació i serveis d’emergència 

DARPAMN Oficina Comarcal  

Diputació de Tarragona SAM  

Direcció General de Carreteres 
Delegació territorial Tarragona 

 

Direcció General de prevenció i 
extinció d’incendis i salvament 

 

Direcció General de Protecció 
Civil 

 

Servei de Prevenció d’Incendis  

Servei Meteorològic de 
Catalunya 

 

Delegació del Govern a 
Tarragona 

 

Protecció civil  

Agents Rurals Tarragonès  

ADF Catllar, Renau, Salomó  

ADF Penedès-Garraf  

ADF Bonastre  

Cos d’Agents Rurals  

Cos d’Agents Rurals El Vendrell  

Parc de Bombers El Vendrell  

Parc de Bombers Tarragona  

Guàrdia Civil SEPRONA  

CAP El Vendrell  

Hospital del Vendrell. Cap de 
Roda (08 a 20 hores de dilluns a 
divendres) 

 

ADIF 902 43 23 43 
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Centres de coordinació i serveis d’emergència 

RENFE TARRAGONA 902 24 02 02 

RODALIES DE CATALUNYA 900 41 00 41 

 

6.1.3. ELEMENTS VULNERABLES 

Element vulnerable Codi mapa 

Ajuntament C/Joan Carles I, 15 EV60 

Autopista del Mediterrani AP-7/E-15 EV70 

Biblioteca Municipal Carrer Miramar, 12 EV41 

Borsa de Treball-Serveis Socials Joan Carles I, 54 EV44 

Camp municipal de futbol Av. Fèlix Martorell, 2 EV13 

Càmping Arc de Berà EV30 

Càmping Park platja de Berà EV31 

Càmping Stel EV32 

Carnava,l Febrer o març EV50 

Carrer Johan Sebastian Bach EV61 

Carretera Nacional Barcelona-Cádiz N-340 EV71 

Carretera TV 2041 direcció a Bonastre EV73 

Carretera TV 2041r (ramal de la TV2041 al nucli de Roda de Berà) EV74 

Llar de jubilats C/ Marinada, 16 EV20 

Casal de les Monges C/Major EV22 

Casino Municipal (teatre) Pl.dels Pins, 6 EV15 

Castell de focs EV59 

CEIP Cucurull C/Joan Carles I, 15 EV25 

CEIP Salvador Espriu De la Font, 3 EV66 

Centre Obert C/Reina Sofía, 17 D EV40 

Club de Tenis Berà EV18 

Concerts en els estadis esportius EV57 

Consultori Carrer De la Font, 7 EV24 

Correfocs EV58 

Creu roja platja EV27 

Diada de Sant Jordi EV56 

Eixample Residencial Zona Esportiva Les Piscines-Piscina 

Municipal Pl.Olimpics, 2 

EV29 

El Cucurull EV93 

El Francasset EV36 

El Pujol de la Morella EV91 

Ermita de la Mare de Deu EV34 

Escola d’adults Mediterrani C/Joan Carles I, 15 EV23 

Fàbrica Disano, C/ de la Llum, 2 EV76 
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Element vulnerable Codi mapa 

Fàbrica pastisart, C/ Comerç, s/n EV75 

Ferrocarril Barcelona-Lleida EV67 

Ferrocarril Barcelona-Tarragona EV68 

Festa Major Petita. 2n cap setmana octubre EV53 

Festa Major. 19 -26 d’agost EV52 

Fira d’Abril EV55 

Fira medieval. Juliol, Agost. EV49 

Garden Pages Berà EV82 

Benzinera Esclat Oil, Carrer Hispano Suiza, 1 EV81 

Benzinera de Servei Repsol, Carrer Vallespir, 238 EV79 

Benzinera Repsol,Carrer Hispano Suiza, 5 EV80 

Benzinera Petrocat TV-2041, km 0,200 EV45 

Grange Riambau EV77 

Granje Avicola EV78 

Hotel d’Entitats Pl. Mossèn Davis Pujol, 2 EV42 

La Barquera EV07 

La Masia del Virgili EV38 

Les Torres EV04 

Línia del tren d’alta velocitat EV69 

Llar d’infants “Els Petitons” C/ Reina Sofia, 17 EV19 

Mercat d’artesania. Platja Llarga. Juny a setembre-tots els dies EV48 

Mercat els dissabtes. Juny a setembre. Av. Catalunya EV47 

Mercat setmanal els dijous al matí. Tot l’any. Plaça del Mercat-C/ 

San Salvador 

EV46 

Merymar EV03 

Nucli urbà de Roda de Berà, Casc Antic EV01 

Parròquia de Sant Bartomeu, C/ Església, 2 EV33 

Platja Costa Daurada EV17 

Platja Llarga 1.100 m EV26 

Platja Pallisseta 140 m EV16 

Platja Punta d’en Guineu 140 m EV28 

Poliesportiu municipal C/ Joan Carles I, 15 EV14 

Port Roda de Berà EV72 

Punt d’Informació Juvenil Av. de l’Avenc, 16 EV43 

Residència 3º edat Berà Bahia EV92 

Residència Banc d’ Espanya EV39 

Residencia Mirador de Berà EV21 

Restaurant Cal Sisquet EV85 

Restaurant Chocko EV86 

Restaurant El Niu del Roc EV87 

Restaurant La Bota EV83 

Restaurant La Cuina d’en Leo EV63 

Restaurant Los Pinos EV84 

Restaurant Mar Blau Roda EV64 

Restaurante El Pati EV88 
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Element vulnerable Codi mapa 

Restaurante Mare Nostrum EV65 

Revetlla Sant Joan- Flama del Canigó. 23 de juny-St. Joan EV51 

Roc St. Gaietà Centre Cívic “La Roca Foradada” Plaça Bori Tallada, 
s/n 

EV89 

Sopar Fi d’any. 31 desembre EV54 

Urb. Berà EV05 

Urb. Berà Mar EV09 

Urb. Costa Daurada EV10 

Urb. Eixample Residencial EV02 

El Mas Roig EV37 

Urb. La Martorella EV90 

Urb. Marysol EV11 

Urb. Mas Roig EV06 

Urb. Roc de Sant Gaietà EV12 

Urb. Vives Platja EV08 

6.1.4. CENTRES D’ACOLLIDA 

CODI 

MAPA 
NOM  RESPONSABLE ADREÇA CAPACITAT 

CA1 
Camp municipal de futbol 

Tot l’any 
   

CA2 Poliesportiu Tot l’any 977 65 70 09   

CA3 
Casino Municipal (teatre) 

Tot l’any 
   

CA4 

Càmping Park Platja Berà- 

Helena Martorell Setmana 

Santa – setembre   

   

CA5 
Càmping Stel –abril - 

setembre 
   

6.1.5. MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL 

 

MITJANS DE COMUNICACIÓ 

DESCRIPCIÓ LOCALITZACIÓ TELÈFONS 

Roda de Berà Ràdio 107.7 FM 

Plaça dels Pins, 6 (Edifici Casino Municipal) 

Tel. 977 657 398 

WhatsApp 609 633 892 

rodadebera.radio@rodadebera.cat 

Radio El Vendrell 107.1 FM Ctra. Santa Oliva, 27-35/977666602 
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MITJANS DE COMUNICACIÓ 

DESCRIPCIÓ LOCALITZACIÓ TELÈFONS 

Catalunya Radio 98.2 FM Av. Diagonal, 614-616 Barcelona/933069200 

Catalunya Informació 99.7 FM Av. Diagonal, 614-616 Barcelona/933069200 

Catalunya Radio (Tarragona) 100.2 FM Ramón i Cajal, 36 Tarragona/977219919 

Catalunya Informació (Tarragona) 104.5 FM Ramón i Cajal, 36 Tarragona/977219919 

6.1.6. MUNICIPIS VEÏNS 

 

MUNICIPIS VEÏNS 

NOM MUNICIPI TELÈFON AJUNTAMENT TELÈFON POLICIA LOCAL 

Bonastre Nord 977 65 70 19 - 

Albinyana Nord-Est 977 68 73 38 - 

El Vendrell Est 977 16 64 00 977154444 

Creixell Oest 977 80 02 02 - 

6.2. CATÀLEG DE MITJANS I RECURSOS 

6.2.1. MITJANS I RECURSOS DE L’AJUNTAMENT 

6.2.2. VEHICLES MUNICIPALS 

VEHICLES MUNICIPALS 

TIPUS UNITATS LOCALITZACIÒ TÉLEFON PERSONA RESPONSABLE 

Vehicle caixa 

oberta 
3 

 977657009 
Encarregat brigada 

municipal 
Furgoneta 1 

 

6.2.3. MATERIAL DE LLUITA CONTRA INCENDIS 

MATERIAL DE LLUITA CONTRA INCENDIS 

TIPUS UNITATS LOCALITZACIÒ TÉLEFON PERSONA RESPONSABLE 

Ràcord de 32 mm. 10  977657009 
Encarregat brigada 

municipal 
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6.2.4. MATERIAL D’ENERGIA I COMUNICACIONS 

MATERIAL D’ENERGIA I COMUNICACIONS 

TIPUS UNITATS LOCALITZACIÒ TÉLEFON PERSONA RESPONSABLE 

Megafonia mòbil. 1  977657009 
Cap 

policia local 

 

6.2.5. MATERIAL DE SENYALITZACIÓ 

MATERIAL DE SENYALITZACIÓ 

TIPUS UNITATS LOCALITZACIÒ TÉLEFON 
PERSONA 

RESPONSABLE 

Tanques.  

  
Cap 

policia local 

Cinta de senyalització 25m  

Cons  

Senyals velocitat(20,30,40)  

 

6.2.6. MATERIAL SANITARI 

MATERIAL SANITARI 

TIPUS UNITATS LOCALITZACIÒ TÉLEFON PERSONA RESPONSABLE 

3 metges de família, 2 infermers/es, 2 
professionals d’atenció a l’usuari, 1 

pediatra i 1 infermera pediàtrica 3 dies 
a la setmana 

  

Regidora de Sanitat, 

Ensenyament, Comerç i 

Dona. 

 

6.2.7. XARXA D’HIDRANTS MUNICIPAL 

Núm. 
Identificació 

coordenades  
Cor- X                  Cor. Y 

Localització Represent. 
Gràfica 

H-001 370.664 4.561.213 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

H-002 370.473 4.561.115 
 

H-003 370.618 4.561.084 
 

H-004 370.803 4.561.087 
 

H-005 370.947 4.560.999 
 

H-006 370.732 4.560.866 
 

H-007 370.591 4.560.809 
 

H-008 370.546 4.560.734 
 

H-009 370.703 4.560.762 
 

H-010 370.943 4.560.741 
 

H-011 371.056 4.560.815 
 

H-012 371.014 4.560.698 
 

H-013 370.861 4.560.674 
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Núm. 
Identificació 

coordenades  
Cor- X                  Cor. Y 

Localització Represent. 
Gràfica 

H-014 370.727 4.560.633 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-015 371.288 4.560.696 
 

H-016 371.516 4.560.647 
 

H-017 371.311 4.560.901 
 

H-018 371.570 4.560.998 
 

H-019 371.182 4.561.119 
 

H-020 371.056 4.561.176 
 

H-021 371.726 4.561.485 
 

H-022 371.639 4.561.348 
 

H-023 371.707 4.561.325 
 

H-024 372.095 4.560.657 
 

H-025 372.433 4.560.575 
 

H-026 370.470 4.560.515 
 

H-027 370.252 4.560.392 
 

H-028 370.349 4.560.394 
 

H-029 370.044 4.560.343 
 

H-030 370.156 4.560.317 
 

H-031 370.451 4.560.340 
 

H-032 370.596 4.560.362 
 

H-033 370.778 4.560.394 
 

H-034 370.941 4.560.396 
 

H-035 371.109 4.560.452 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-036 370.953 4.560.353 
 

H-037 371.065 4.560.285 
 

H-038 370.847 4.560.302 
 

H-039 370.905 4.560.236 
 

H-040 370.810 4.560.181 
 

H-041 370.699 4.560.154 
 

H-042 370.440 4.560.203 
 

H-043 370.186 4.560.230 
 

H-044 369.970 4.560.252 
 

H-045 369.761 4.560.231 
 

H-046 369.894 4.560.120 
 

H-047 370.084 4.560.136 
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Núm. 
Identificació 

coordenades  
Cor- X                  Cor. Y 

Localització Represent. 
Gràfica 

H-048 370.184 4.560.142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-049 370.074 4.559.762 
 

H-050 370.434 4.559.791 
 

H-051 370.452 4.559.726 
 

H-052 370.401 4.559.463 
 

H-053 370.298 4.559.348 
 

H-054 372.243 4.560.070 
 

H-055 372.414 4.560.066 
 

H-056 372.654 4.560.051 
 

H-057 372.860 4.560.043 
 

H-058 372.115 4.559.952 
 

H-059 372.210 4.559.962 
 

H-060 372.406 4.559.997 
 

H-061 372.489 4.559.965 
 

H-062 372.644 4.559.890 
 

H-063 372.785 4.559.930 
 

H-064 372.911 4.559.931 
 

H-065 373.013 4.559.965 
 

H-066 372.271 4.559.769 
 

H-067 372.459 4.559.751 
 

H-068 372.537 4.559.845 
 

H-069 372.637 4.559.731 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H-070 372.779 4.559.784 
 

H-071 373.059 4.559.801 
 

H-072 373.157 4.559.829 
 

H-073 373.217 4.559.712 
 

H-074 372.921 4.559.694 
 

H-075 372.352 4.559.639 
 

H-076 372.484 4.559.594 
 

H-077 372.571 4.559.652 
 

H-078 372.698 4.559.610 
 

H-079 372.891 4.559.639 
 

H-080 373.063 4.559.645 
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Núm. 
Identificació 

coordenades  
Cor- X                  Cor. Y 

Localització Represent. 
Gràfica 

H-081 373.267 4.559.651 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

H-082 372.083 4.559.495 
 

H-083 372.308 4.559.541 
 

H-084 372.453 4.559.463 
 

H-085 372.625 4.559.516 
 

H-086 372.796 4.559.534 
 

H-087 373.035 4.559.574 
 

H-088 373.376 4.559.538 
 

H-089 372.097 4.559.439 
 

H-090 372.035 4.559.412 
 

H-091 371.901 4.559.273 
 

H-092 372.287 4.559.372 
 

H-093 372.526 4.559.277 
 

H-094 372.800 4.559.309 
 

H-095 372.941 4.559.295 
 

H-096 373.482 4.559.480 
 

H-097 373.482 4.559.480 
 

H-098 373.511 4.559.383 
 

H-099 373.416 4.559.340 
 

H-100 373.474 4.559.331 
 

H-101 372.009 4.559.031 
 

H-102 372.720 4.559.141 
 

H-103 372.586 4.559.043 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H-104 372.907 4.559.117 
 

H-105 373.057 4.559.220 
 

H-106 372.203 4.558.839 
 

H-107 372.385 4.558.949 
 

H-108 372.874 4.558.979 
 

H-109 373.117 4.559.044 
 

H-110 373.225 4.559.091 
 

H-111 373.446 4.559.147 
 

H-112 373.663 4.559.206 
 

H-113 373.496 4.559.057 
 

H-114 373.159 4.558.947 
 

H-115 372.690 4.558.748 
 

H-116 372.518 4.558.648 
 

H-117 372.463 4.558.652 
 

H-118 372.418 4.558.681 
 

H-119 372.288 4.558.660 
 

H-120 372.146 4.558.613 
 

H-121 372.226 4.558.544 
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Núm. 
Identificació 

coordenades  
Cor- X                  Cor. Y 

Localització Represent. 
Gràfica 

H-122 372.313 4.558.628 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

H-123 372.367 4.558.590 
 

H-124 372.483 4.558.605 
 

H-125 372.544 4.558.584 
 

H-126 372.598 4.558.578 
 

H-127 372.597 4.558.554 
 

H-128 371.974 4.558.459 
 

H-129 371.579 4.558.459 
 

H-130 370.620 4.558.462 
 

H-131 370.845 4.558.500 
 

H-132 370.711 4.558.381 
 

H-133 370.677 4.558.330 
 

H-134 370.763 4.558.282 
 

H-135 370.953 4.558.301 
 

H-136 371.126 4.558.303 
 

 

6.2.8. ASSOCIACIONS I GRUPS VOLUNTARIS LOCALS 

ASSOCIACIONS I GRUPS VOLUNTARIS LOCALS 

NOM PERSONA DE CONTACTE DADES DE LOCALITZACIÓ 

AVPC Municipal   

ADF No es constitueix 
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6.2.9. PARTICULARS 

SERVEI NOM DADES DE LOCALITZACIÓ 

Autocars   

Supermercat   

Supermercat   

Supermercat   

Supermercat   

Gruas   

Ferreteria   

Farmàcia   

Farmàcia   

Combustible   

Combustible   

Combustible   

Combustible   

 

6.2.10. SERVEIS BÀSICS 

SERVEIS BÀSICS 

SERVEI DADES DE LOCALITZACIÓ TELF. 

Ajuntament de Roda de Berà Alcalde 977 657 009 Fax: 977 809 071 

Fecsa-Endesa  902 509 600 

Aigües Municipals 

Ajuntament Roda de Berà 

(sector nord) 
977 65 70 09 

SOREA (sector costaner) 977 80 09 01/900 304 070 

Telefónica  1004 
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6.2.11. SERVEIS SANITARIS 

SERVEIS SANITARIS 

SERVEI DADES DE LOCALITZACIÓ TELF. 

Consultori mèdic municipal C/ de la Font ,7 977 65 75 14 

CAP Torredembarra C/ Onze de setembre, s/n 
977 64 38 09 - 

977 64 38 01 

Hospital Joan XXIII de Tarragona 
Dr. Mallafré i Guasch, 4 

43007, Tarragona 

977 29 58 00 - 

977 29 58 35 

Hospital Sant Pau i Sant Tecla de 

Tarragona 

Rambla Vella, 14, 43003. 

Tarragona 

977 25 99 14- 

977 25 99 00 

Hospital Comarcal del Vendrell Ctra. Barcelona, s/n, 43700 977 23 18 14 

 

Famílies que necessiten assistència en l’evacuació:  

Nom Adreça / Telèfon 
Servei responsable de 

 realitzar-ho 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 
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Nom Adreça / Telèfon 
Servei responsable de 

 realitzar-ho 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 

  CREU ROJA 
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6.3 CRITERIS D’ACTIVACIÓ CONCRETS PER RISCOS ESPECIALS 

RISC SITUACIÓ 
FASE 

D’ACTIVACIÓ 

Pandèmies 

FASE 4 o FASE 5 declarada per l’OMS quan es doni algun dels supòsits següents:  

-sigui necessari imposar mesures de contenció per evitar la propagació de la pandèmia  

-casos aïllats confirmats a Catalunya  

-no hi ha casos a Catalunya però sí confirmats a l’entorn. 

FASE 6 declarada per l’OMS amb o sense casos aïllats confirmats a Catalunya, sempre i 

quan:  

-no hi hagi impacte al sistema sanitari (nivell 1). 

-no hi manquin subministraments bàsics (nivell 1. 

-no hi hagi impacte social. 

Període post-pandèmic 

Quan el Comitè d’emergències del Pla n’estableixi la necessitat per altres circumstàncies o 

motius estratègics. 

ALERTA 1 

Pandèmies 

FASE 6 declarada per l’OMS i un nombre considerable (≥350 per cada 100.000 habitants) de 

casos estimats a Catalunya sempre i quan: 

-hi hagi perill de col·lapse del sistema sanitari (nivell 2). 

-Hi ha alarma social. 

-Hi hagi alta incidències de baixes (nivell 1 o nivell 2). 

Quan el Comitè d’emergències del Pla n’estableixi la necessitat per altres circumstàncies o 

motius estratègics. 

ALERTA 2 

Pandèmies 

Fase 6 determinada per l’OMS i un nombre considerable (≥700 per cada 100.000 habitants) 

de casos estimats a Catalunya, quan a més, es produeix alguna de les circumstàncies 

següents: 

-es produeixi col·lapse del sistema sanitari (nivell 3). 

-es produeixi un risc molt important de col·lapse en la resta de serveis imprescindibles per 

al funcionament de la societat (nivell 2). 

Quan el Comitè d’emergències del Pla n’estableixi la necessitat per altres circumstàncies o 

motius estratègics. 

EMERGÈNCIA 1 

Pandèmies 

FASE 6 declarada per l’OMS amb un nombre important (≥3.500 per cada 100.000 habitants) 

de casos d’infecció estimats a Catalunya i amb taxa de mortalitat >1 % dels afectats o 0,5 % 

de la població. 

Quan el Comitè d’emergències del Pla n’estableixi la necessitat per altres circumstàncies o 

motius estratègics. 

EMERGÈNCIA 2 
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RISC SITUACIÓ 
FASE 

D’ACTIVACIÓ 

Transport 

de viatgers 

per 

ferrocarril 

-Evacuació dels usuaris de trens a les zones de vies obertes i en general fora de túnels, viaductes, 

ponts, estacions suburbanes (tancades) o estacions principals. 

-Altres operatives de protecció a usuaris (inclòs allotjament i trasllat de passatgers) que no 

requereixin intervenció general dels serveis d’emergència (i que no corresponguin a un supòsit 

de fase d’alerta). 

-Afectacions a infraestructura o al servei  ferroviari per riscos externs o interns que puguin 

suposar alteració del servei ferroviari (tall concret de línia) però no afectació generalitzada. 

-Aturades de trens a túnels, ponts i viaductes per causes tècniques quan les empreses 

ferroviàries considerin que els temps d’aturada poden suposar una situació de risc directament 

per als usuaris o que aquests puguin generar la situació de risc amb el seu comportament. 

-Atropellaments d’una persona que suposi aturada de la línia. 

-Amenaça de bomba o de provocar dany col·lectiu a infraestructures quan el Cos de Mossos 

d’Esquadra trobi indicis que faci necessari valorar la seva fiabilitat. 

-Registre massiu de trucades d’usuaris al 112 reportant incidències al servei o infraestructures. 

PREALERTA 

Transport 

de viatgers 

per 

ferrocarril 

-Accident ferroviari (xoc, descarrilament o altres) on estigui implicat almenys un comboi de 

passatgers i es produeixin ferits lleus però no víctimes mortals ni un nombre elevat de ferits 

greus (no múltiples víctimes). 

-Qualsevol situació de risc col·lectiu amb afectació general a la població amb ferits lleus però no 

víctimes mortals ni nombre elevat de ferits greus. 

-Incendi a túnels o estacions tancades que no estigui immediatament controlat i suposi 

l’afectació real o potencial a usuaris, o la seva evacuació. 

-Amenaces terroristes o de bomba a la infraestructura considerades fiables. 

-Evacuació d’usuaris a túnels, ponts, viaductes, estacions soterrànies i principals. 

-Transbordament de passatgers a túnels, ponts o viaductes. 

-Altres operatives de protecció a usuaris (inclòs l’allotjament i trasllat massiu de passatgers) amb 

intervenció general dels serveis d’emergència. 

-Aplicació de transport alternatiu al servei habitual quan sota criteri tècnic suposin l’alteració de 

la normalitat i requereixin mesures extraordinàries de coordinació (habilitació extraordinària 

d’espai física permanent i reordenació i control de la circulació) fins a assolir una situació de 

normalitat transitòria. 

-Comportaments antisocials per part dels usuaris que suposin un risc imminent per a la població 

i per tant una possible emergència, quan així es valori tècnicament en especial per part del grup 

d’ordre. 

-Afectació directa generalitzada a les vies per riscos externs amb tall general de línies i risc per a 

la població, però sense ferits greus ni víctimes mortals: 

1-Riscos naturals: meteorològics (nevades, inundacions, ventades, temporals de mar, i altres), 

esllavissades, subsidències, i altres. 

2-Riscos tecnològics (risc químic en instal·lacions amb substàncies perilloses, accident en el 

transport de mercaderies perilloses, ...). 

ALERTA 

Transport 

de viatgers 

per 

ferrocarril 

-Accident ferroviari (xoc, descarrilament o altres) on estigui implicat almenys un comboi de 

passatgers i es produeixin víctimes mortals, ferits greus o afectació general als usuaris. 

-Materialització d’amenaces terroristes o de bomba a la infraestructura. 

-Qualsevol situació de risc col·lectiu amb afectació general a la població i presència de ferits 

greus o víctimes mortals. 

-Qualsevol situació que comporti presència de múltiples víctimes. Es correspon a 6 ferits greus o 

de categoria immediata, o bé 10 víctimes de qualsevol categoria i en tot cas d’acord a les 

previsions del pla d’emergència per a múltiples víctimes de la Generalitat de Catalunya. 

EMERGÈNCIA 1 

Transport 

de viatgers 

per 

ferrocarril 

-On estigui implicat més d’un comboi ferroviari. 

-Quan tingui lloc a més d’un punt del territori o més d’un servei alhora. 

-Quan el nombre de víctimes sigui d’una magnitud tal que suposi que les actuacions i recursos 

humans i materials previstos a la fase d’Emergència 1 siguin insuficients per gestionar-la. 

EMERGÈNCIA 2 
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RISC SITUACIÓ 
FASE 

D’ACTIVACIÓ 

Incendis 

forestals 

Valoració conjunta dels indicadors següents: 

-El mapa dinàmic de perill d’incendis forestals. 

-El Pla Alfa (nivell 2). 

-El SISCOM (nivell 1) o simultaneïtat d’incendis de nivell inferior. 

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

-En incendis en què la situació es pugui solucionar amb els mitjans habituals de gestió 

d’emergències i l’afectació a la població sigui nul·la o reduïda. 

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

P
R

EA
LE

R
TA

 

Incendis 

forestals 

Valoració conjunta dels indicadors següents: 

-El mapa dinàmic de perill d’incendis forestals. 

-El Pla Alfa (nivell 3). 

-El SISCOM (nivell 2) o simultaneïtat d’incendis de nivell inferior. 

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

-En incendis que, sense implicar risc per a les persones alienes a l’extinció i per als béns que no 

siguin de naturalesa forestal, es preveu que tinguin una duració prou important com perquè 

sigui necessària l’activació d’un dispositiu preventiu especial. 

-En incendis que impliquin un cert perill per a les persones i sigui apropiat ordenar-ne el 

confinament o l’evacuació. 

-En incendis importants ja controlats on es fa necessari un control de la zona afectada als 

efectes d’evitar que es produeixi una reactivació. 

-Altres supòsits, a criteri del Director o Directora del Pla, que justifiquin l’activació d’un 

dispositiu preventiu especial. 

ALERTA 

Incendis 

forestals 

En base als criteris següents: 

-Grau d’afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (informació, evacuació, 

d’urbanitzacions, barris perifèrics, barris de nuclis urbans, etc.). 

-Extensió (nombre de municipis afectats, nombre d’hectàrees afectades depenent del tipus de 

terreny, etc.) (per exemple >500 ha). 

-Mitjans necessaris. 

-Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla, que justifiquin l’activació d’un dispositiu 

preventiu especial. 

EMERGÈNCIA 1 

Incendis 

forestals 

-Quan es produeixi un GIF o conjunt d’incendis simultanis els efectes dels quals afectin una 

extensió important del territori. Aquesta circumstància s’avalua a partir dels criteris 

anteriorment esmentats (per exemple, que posi en perill greu nuclis importants de població, 

duració superior a 48 hores, requeriment de mitjans externs a Catalunya, etc.) 

EMERGÈNCIA 2 

 

 

 

 

  



Document Únic de Protecció Civil Municipal de Roda de Berà Desembre 2018 

153 

RISC 
SITUACIÓ FASE 

D’ACTIVACIÓ 

Inundacions 

-Quan el cabal que es desguassa de la presa sigui proper al que pot produir danys i/o 

inundacions aigües avall de la presa. 

-Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: 

*SMP de grau 2, a molt curt o curt termini. 

*SMP de grau 3, a curt termini. 

-Que els nivells dels rius estiguin en un nivell proper al que produeix danys. 

-Per previsió meteorològica per estat de la mar: 

*SMP de grau 2, a molt curt o curt termini. 

*SMP de grau 3, a curt termini. 

-Que els nivells dels rius o del litoral estiguin propers als que poden produir danys. 

PREALERTA 

Inundacions 

-Quan és molt probable que es puguin produir inundacions importants a molt curt termini 

perquè és imminent el desbordament o quan s’hagi desbordat sense que es produeixin 

danys importants. 

-En el moment que en una presa s’hagi qualificat l’escenari d’aplicació de mesures 

correctores o escenari 1 i/o l’aigua que es desguassa de la presa sigui la que produeix 

desbordament sense que hi hagi danys importants. 

-Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: 

*SMP de grau 3, a molt curt termini. 

*SMP de grau 4, a curt i a molt curt termini. 

*SMP de grau 5, a curt i a molt curt termini. 

*SMP de grau 6, a curt i a molt curt termini. 

-Per previsió meteorològica per estat de la mar: 

*SMP de grau 3, a molt curt termini. 

*SMP de grau 4, a curt i a molt curt termini. 

*SMP de grau 5, a curt i a molt curt termini. 

*SMP de grau 6, a curt i a molt curt termini. 

-Al final d’un episodi d’inundacions importants, en el retorn gradual cap a la normalitat. 

-Altres supòsits, a criteri del director del pla, que justifiquin l’activació d’un dispositiu 

preventiu especial, com per exemple l’onatge que pot agreujar les inundacions,... 

ALERTA 

Inundacions 

-Es produeixin inundacions en rius, rieres, torrents,…(produïdes per desgel o fusió de neu, 

obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió de lleres, enfonsaments o dificultats de 

drenatge i/o acció de les marees) que tinguin efectes importants però limitats sobre el 

territori. També quan aquests efectes siguin produïts per l’estat de la mar. Aquestes 

circumstàncies s’avaluarà a partir de la informació que es disposi en el moment de 

l’emergència en base a criteris de grau d’afectació a la població i actuacions sobre la 

mateixa (informació, evacuació, etc.), magnitud, duració prevista (per exemple >24 hores), 

extensió (nombre de municipis afectats, de vies de comunicació, etc.), mitjans necessaris,…. 

l’altura de l’aigua dels rius, embassaments, llacs, rieres,… sobrepassa la llera (hi ha 

desbordament) i es preveu que es comencin a produir danys importants, alçada de les 

onades que faci preveure danys importants. 

-Per escenari excepcional o escenari 2 en preses i/o el desguàs de la presa sigui la que 

produeix danys importants aigües avall de la presa. 

-Excepcionalment, la direcció del pla podrà valorar l’activació del pla en emergència 1, amb 

caràcter preventiu, quan es doni la confluència de circumstàncies extremes: que l’episodi 

de greus inundacions sigui imminent degut a la imminència de precipitacions excepcionals i 

sempre i quan es donin altres circumstàncies que puguin agreujar el fenomen, com ara que 

el terreny estigui saturat com a conseqüència d’episodis abundants de precipitacions 

recents i que la capacitat dels cursos fluvials i dels embassaments estigui al límit. 

EMERGÈNCIA 1 
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Inundacions 

-Es produeixi una gran inundació o conjunt d’inundacions simultànies (produïdes per pluges 

molt fortes, desgel o fusió de neu, obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió de lleres, 

enfonsaments o dificultats de drenatge i/o acció de les marees o per estat de la mar) que 

afectin una extensió important del territori. També en base als criteris anteriorment 

esmentats (per exemple que afecti a més d’una regió d’emergències o posi en perill greu 

nuclis importants de població). 

-Per escenari límit o escenari 3 en preses i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix 

danys molt importants aigües avall de les presa. 

EMERGÈNCIA 2 
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RISC SITUACIÓ 
FASE 

D’ACTIVACIÓ 

Nevades 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 1 per neu en comarques amb vulnerabilitat alta, 

molt alta o extrema. 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa, 

moderada, alta o molt alta. 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa. 

PREALERTA 

Nevades 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat extrema. 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu a qualsevol comarca excepte les 

vulnerabilitat baixa. 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 4 per neu a qualsevol comarca. 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 5 per neu en comarques amb vulnerabilitat molt 

alta, alta, moderada o baixa. 

-Previsió de nevades amb un SMP grau 6 per neu en comarques de vulnerabilitat moderada 

o baixa. 

ALERTA 

Nevades 

-Es decideixi tallar el trànsit a un nombre considerable de vies per facilitar les tasques de 

neteja. 

-Es comenci a produir el bloqueig de vehicles i/o persones de manera descontrolada. 

-Es tingui constància que comencen a quedar aïllats nuclis de població com a conseqüència 

dels talls a les vies de comunicació. 

-S’interrompi el funcionament de diferents mitjans de transport com RENFE, FGC, 

autobusos de línia, transport escolar, etc... 

-Es produeixin talls de subministrament generalitzats i/o de llarga durada d’algun dels 

serveis bàsics. Especial atenció amb els talls de subministrament elèctric i amb possibles 

fallades en les telecomunicacions. 

-A criteri de la direcció del Pla, es valorarà activar el Pla NEUCAT en ALERTA o en 

EMERGÈNCIA en els següents supòsits: 

*Previsió de nevades amb un SMP de grau 5 o 6 en comarques amb vulnerabilitat extrema. 

*Previsió de nevades amb un SMP de grau 6 en comarques amb vulnerabilitat alta, molt 

alta o extrema. 

EMERGÈNCIA 1 

Nevades 

Valoració dels criteris següents: 

-Extensió territorial i durada prevista de l’episodi. 

-Grau d’afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (Informació, recomanacions...). 

-Grau d’afectació en la mobilitat i els serveis bàsics a la població. 

-Recursos necessaris per a gestionar l’emergència i requeriment de mitjans externs. 

-Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla. 

EMERGÈNCIA 2 
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RISC SITUACIÓ 
FASE 

D’ACTIVACIÓ 

Sismes 

*Segons la intensitat: 

-Sisme d’intensitat entre II i III-IV en comarques amb densitat de població alta o Zona A. 

-Sisme d’intensitat entre II-III i IV en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. 

-Sisme d’intensitat entre II i IV-V en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. 

*Segons la percepció: 

-Sisme amb percepció àmplia en un o varis municipis. 

-Sisme amb percepció parcial en una o vàries comarques. 

PREALERTA 

Sismes 

*Segons la intensitat: 

- Sisme d’intensitat entre IV i IV-V en comarques amb densitat de població alta o Zona A. 

- Sisme d’intensitat entre IV-V i V-VI en comarques amb densitat de població mitjana o Zona 

B. 

- Sisme d’intensitat entre V i VI-VII en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. 

*Segons la percepció i dany: 

- Sisme amb percepció àmplia en una o vàries comarques. 

- Sisme amb entre 1 i 10 persones ferides lleus. 

- Sisme amb un o varis edificis amb danys no estructurals visibles. 

ALERTA 

Sismes 

*Segons la intensitat: 

-Sisme d’intensitat entre V i VI-VII en comarques amb densitat de població alta o Zona A. 

-Sisme d’intensitat VI-VII en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. 

-Sisme d’intensitat entre VII i VII-VIII en comarques amb densitat de població baixa o Zona 

C. 

*Segons la percepció o dany: 

-Sisme amb entre 1 i 10 víctimes de qualsevol categoria. 

- Sisme amb entre 1 i 65 víctimes greus o categoritzades com immediates. 

- Sisme amb entre 1 i 10 morts. 

- Sisme amb molts edificis amb danys no estructurals visibles. 

- Sisme amb varis edificis amb danys estructurals visibles. 

- Sisme amb fallada de les línies vitals a nivell local. 

EMERGÈNCIA 1 

Sismes 

*Segons la intensitat: 

-Sisme d’intensitat superior a VII en comarques amb densitat de població alta o Zona A. 

-Sisme d’intensitat superior a VII-VIII en comarques amb densitat de població mitjana o 

Zona B. 

-Sisme d’intensitat superior a VIII en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. 

*Segons la percepció o dany: 

-Sisme amb més de 10 víctimes de qualsevol categoria. 

-Sisme amb més de 6 víctimes greus  o categoritzades com immediates. 

-Sisme amb més de 10 morts. 

-Sisme amb molts edificis amb danys estructurals visibles. 

-Sismes amb fallada de les línies vitals a nivell comarcal. 

EMERGÈNCIA 2 
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RISC SITUACIÓ 
FASE 

D’ACTIVACIÓ 

Ventades 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 1 a la comarca del Barcelonès. 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a les comarques de densitat de població alta 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les comarques de densitat de població baixa 

PREALERTA 

Ventades 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 2 a la comarca del Barcelonès. 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 3 a les comarques de densitat de població alta. 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 4 a qualsevol comarca. 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 5 a qualsevol comarca. 

- Previsió de ventades amb un SMP grau 6 a qualsevol comarca. 

- El vent està provocant danys poc importants d’abast territorial limitat. 

ALERTA 

Ventades - El vent està provocant danys importants i amb un abast territorial extens. EMERGÈNCIA 
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RISC SITUACIÓ 
FASE 

D’ACTIVACIÓ 

Risc químic 

en el 

transport 

mercaderies 

perilloses 

-Situacions que en que ha tingut lloc un accident en el transport de MMPP les 

conseqüències del qual es preveuen lleus i controlables. No hi ha afectació a la població, ni 

itinerant ni fixa.  

En base al tipus de MMPP i tipus d’escenari, es decideix si correspon iniciar una pre-alerta o 

directament activar en fase d’alerta. 

Correspon iniciar una pre-alerta en els següents supòsits:  

*Accidents on es vegi involucrada una cisterna de MMPP amb fuita del combustible del 

dipòsit de la tractora d’un vehicle de MMPP. 

*Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MMPP del grup 1 (veure 

punt 4.1.3.del PLA TRANSCAT) amb una fuita poc important. 

*Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MMPP del grup (veure 

punt 4.1.3.del PLA TRANSCAT) on cal fer un transvasament de la càrrega.  

*Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MMPP del grup 1 (veure 

punt 4.1.3.del PLA TRANSCAT) on s’han produït una bolcada del vehicle sense fuita o amb 

una fuita poc important.  

*Incendi en el vehicle que no afecta continent ni contingut en què es vegi involucrada una 

cisterna que transporta MMPP del grup 1 (veure punt 4.1.3.del PLA TRANSCAT). 

*Durant el procés de retirada de residus de la zona afectada i la neteja de la via, sempre 

que no hi hagi risc agut pel medi ambient. 

En el cas del transport embalums correspon iniciar una pre-alerta en els accidents on hi 

hagi hagut pèrdua de la càrrega i algun d’aquests embalums tingui una fuita poc important, 

així com, en el cas d’incendi en el vehicle que no afecta al continent ni contingut. 

PRE-ALERTA 

Risc químic 

en el 

transport 

mercaderies 

perilloses 

En aquelles situacions en què s’ha produït un accident amb conseqüències que afecten o 

poden afectar a la població, béns i medi ambient de l’entorn immediat, no a la població fixa 

de nuclis urbans. 

*Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MMPP del grup 2 (veure 

punt 4.1.3.del PLA TRANSCAT) amb una fuita poc important. 

*Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MMPP amb una fuita 

important. 

*Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MMPP del grup 2(veure 

punt 4.1.3.del PLA TRANSCAT) on cal fer un transvasament de la càrrega.  

*Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MMPP del grup 2 (veure 

punt 4.1.3.del PLA TRANSCAT) on s’han produït una bolcada del vehicle sense fuita o amb 

una fuita poc important.  

*Incendi en el vehicle que no afecta continent ni contingut en què es vegi involucrada una 

cisterna que transporta MMPP del grup 2 (veure punt 4.1.3.del PLA TRANSCAT). 

*Incendi en el vehicle que afecta a continent i/o contingut en què es vegi involucrada una 

cisterna de MMPP. 

En cas de transport amb embalums, correspon iniciar una alerta en aquells casos en què es 

produeix un incendi en el vehicle que transporta MMPP si afecta al continent i/o contingut 

derivat o no d’un accident. I també en el cas d’accident amb fuita important. 

ALERTA 

Risc químic 

en el 

transport 

mercaderies 

perilloses 

L’activació en emergència és pertinent en aquelles situacions en què s’ha produït un 

accident i les seves conseqüències afecten tant a l’entorn immediat com a l’entorn més 

llunyà, principalment en casos en què és força probable que els efectes (fuita, explosió, 

vessament, etc.) arribin a nuclis de població fixa que es troben als voltants de la via de 

comunicació on ha tingut lloc l’accident. 

Igualment, per a casos en què es produeixi algun vessament incontrolat amb un impacte 

mediambiental molt important, que pugui afectar a rius o rieres grans, pous de captació 

d’aigua potable o aqüífers, la direcció del pla pot decidir activar el pla en fase d’emergència. 

EMERGÈNCIA 
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RISC SITUACIÓ FASE D’ACTIVACIÓ 

Contaminació 

marina 

a) Quan, ja sigui a través de rius o rieres, o bé a través de clavegueram pugui arribar a 

mar matèria contaminant (runes, escombraries, materials sòlids orgànics o inorgànics 

i/o productes químics diversos…) en quantitats significatives.  

b) Quan es produeixi un accident en una instal·lació o vaixell, que emmagatzemi, 

manipuli, produeixi, i/o transporti matèries contaminants i com a conseqüència 

d’aquest accident es pugui produir una contaminació marina a menys de dotze milles.  

c) Quan es produeixi, a menys de dotze milles de la costa, un accident en una instal·lació 

o vaixell, que emmagatzemi, manipuli, produeixi, i/o transporti matèries contaminants i 

com a conseqüència d’aquest accident s’hagi produït una contaminació marina lleu.  

d) Quan es produeix un accident en una instal·lació o en un establiment o en una 

indústria costanera (que produeixi, emmagatzemi i/o manipuli matèries contaminants) i 

aquest accident pugui ser resolt per la mateixa instal·lació afectada, sense produir-se 

contaminació marina. 

PREALERTA 

Contaminació 

marina 

a) Quan es produeix un accident en una instal·lació o en un establiment o en una 

indústria costanera (que emmagatzemi, manipuli, produeixi, i/o transporti matèries 

contaminants) i com a conseqüència d’aquest accident s’estigui produint o s’hagi 

produït, una contaminació marina de gravetat mitjana a menys de dotze milles de la 

costa, fora de la delimitació de la instal·lació. 

b) Quan com a conseqüència d’un accident o fallada de sistema en una instal·lació 

situada a terra, tingui lloc una contaminació per productes químics que, a través dels 

cursos fluvials o de clavegueram, hagi arribat a mar i hagi desencadenat un episodi de 

contaminació marina de gravetat mitjana. 

c) Quan es produeix un accident en una instal·lació o vaixell, que emmagatzemi, 

manipuli, produeixi, i/o transporti matèries contaminants i com a conseqüència 

d’aquest accident s’estigui produint o s’hagi produït una contaminació marina de 

gravetat mitjana a menys de dotze milles. 

ALERTA 

Contaminació 

marina 

-Quan es tracti d’una contaminació marina que pugui afectar o afecti a terra, en una 

zona localitzada (a nivell d’ABE) i/o bé en una zona vulnerable. 
EMERGÈNCIA 1 

Contaminació 

marina 

-Quan la contaminació marina pugui afectar o afecti a una franja de terra molt més 

extensa (a nivell de Regió d’Emergències) i/o bé en una zona especialment vulnerable, 
EMERGÈNCIA 2 
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7. Document 7. Cartografia bàsica i específica (per a cada risc) 

•  CARTOGRAFIA BÀSICA 

•  Plànol de situació del terme municipal PL_01 

•  Plànol del terme municipal i del nucli urbà PL_02A 

•  Línies elèctriques 

•  Xarxa de gas 

•  Xarxa d’aigua potable 

•  Rutes d’avís als elements vulnerables 

•  Plànol del terme municipal i del nucli urbà PL_02B 

•  CECOPAL 

•  Ajuntament 

•  Serveis d’emergència: Policia Local, bombers, CAP, ... 

•  Hidrants 

•  Centres d’acollida  

•  Llocs allunyament 

7.1. CARTOGRAFIA ESPECÍFICA PER RISCOS 

•  Plànol Risc PROCICAT . Mapa Risc Pandèmies PL_03A 

•  Plànol Risc PROCICAT . Mapa Risc Per Onades de Calor PL_03B 

•  Plànol Risc PROCICAT . Mapa Risc Per Actes en Zones Pública Concurrència PL_04 

•  Plànol Risc PROCICAT . Mapa Risc Per Emergències en el Transport de Viatgers per Ferrocarril 

FERROCAT PL_05 

•  Plànol Risc INFOCAT . Mapa Risc Per Incendi Forestal PL_06 

•  Plànol Risc INUNCAT . Mapa Risc Per Inundacions PL_07 

•  Plànol Risc NEUCAT . Mapa Risc Per Nevades PL_08 

•  Plànol Risc SISMICAT . Mapa Risc Sísmic PL_09 

•  Plànol Risc VENCAT . Mapa Risc Per Ventades PL_10 

•  Plànol Risc TRANSCAT. Mapa Risc Transport Mercaderies Perilloses PL_11 

•  Plànol Risc CAMCAT. Mapa Risc per contaminació de les aigües marines PL_12 

•  Plànol Riscos Específics PL_13 

 

 

 


