DOCUMENT 4. PROCEDIMENTS OPERATIUS
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4.1. Procediment operatiu
4.1.1. Criteris d'activació. Nivells

 PRE-ALERTA:
La pre-alerta es produeix, en general quan:
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:
 S’informa de l’activació d’un Pla Especial de la Generalitat en fase d’alerta per
afectació a la zona on es troba el municipi.
 Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d’emergència
important a la població a curt termini.
 Davant de emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a
persones, béns i vies de comunicació.
 En emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no puguin
produir danys a l’exterior però que puguin produir alarma en la població.

 EMERGÈNCIA:
El Pla s'activa en fase d’emergència, en general davant de les situacions següents:
 S’informa de l’activació en fase d’emergència d’un Pla Especial de la Generalitat en
fase d’emergència per afectació a la zona on es troba el municipi.
 Davant d’emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per al
municipi o danys a la població.
A l'annex 1 es detallen criteris concrets per riscos concrets.
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4.1.2. Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC TERRITORIAL

FASE

TASQUES

 Seguiment de la situació:

PREALERTA



Comunicats del CECAT



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



Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat



Responsable de l’activitat (en cas de risc per concentració de
persones).

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

 Activar el Pla Bàsic d’Emergència Municipal de Cornellà de Llobregat 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
ALERTA

d’actuació que s’escaigui.
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.

EMERGÈNCIA 1

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir
comunicació amb el CECAT.

EMERGÈNCIA 2

 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.
 Avisar a la població mitjançant l’APP de Seguretat Ciutadana, Ràdio
Cornellà i web de l’Ajuntament de Cornellà.
 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.
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 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 AL RISC DE NEVADES

 Seguiment de la informació:


Comunicats del CECAT



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



Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.
 Fer seguiment de la situació nivometeorològica als punts següents:


Rotonda Crta. Esplugues amb Av. Can Corts



Rotonda Crta. Sant Boi amb Av. Baix Llobregat



Rotonda Crta. Esplugues amb Av. Sant Ildefons



Crta. de l’Hospitalet davant del Parc de Can Mercader

 Comprovar la disponibilitat de fundents als magatzems:

PREALERTA

Parc Central de Neteja. C/Progrés, 14-16 de Cornellà (Tel.

 Comprar més fundents, si és necessari, a:


Empresa subministradora Sal Costa, S.A. Crta. de Circunvalació, tram
VI, km 5,5 de Barcelona (Tel.93.223.78.90)

 Distribuir fundents als següent punts i rutes:




Punts de distribució de fundents:


Accés edificis municipals



Accés CAPs



Accés estacions transports públics

Rutes de distribució de fundents:


Carretera Esplugues



Carretera Sant Boi



Carretera Sant Joan Despí



Carretera de l’Hospitalet
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Avinguda Baix Llobregat



Avinguda Alps

 Habilitar zones d’aparcaments de vehicles a:


Vehicles pesants: Polígon Industrial de Millars i El Pedró



Turismes: Aparcament de la Via Férrea i del “Rayo Amarillo”

 Revisar l’estat dels grups electrògens disponibles a:


Dependències Guàrdia Urbana



Dependències Brigada Municipal

 Activar el Pla Bàsic d’Emergències Municipal de Cornellà 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.
ALERTA

 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.

EMERGÈNCIA 1

 Avisar a la població mitjançant l’APP de Seguretat Ciutadana, Ràdio
Cornellà i web de l’Ajuntament de Cornellà.

EMERGÈNCIA 2

 Neteja, i distribució de fundents si escau, als següents punts i rutes:


Punts a netejar la neu:
 Accés edificis municipals
 Accés CAPs
 Accés estacions transports públics



Rutes de neteja:


Prioritat 1:


Ruta 1.1: Carretera d’Esplugues
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Ruta 1.2: Carretera de Sant Boi



Ruta 1.3: Avinguda Baix Llobregat



Ruta 1.4: Carretera de l’Hospitalet

Prioritat 2:


Ruta 2.1: Avinguda de la Fama



Ruta 2.2: Avinguda dels Alps



Ruta 2.3: Avinguda del Maresme



Ruta 2.4: Passeig dels Ferrocarrils Catalans

Prioritat 3:


Ruta 3.1: Carrer Rubió i Ors



Ruta 3.2: Carrer de la Miranda



Ruta 3.3: Avinguda Sant Ildefons



Ruta 3.4: Avinguda de Salvador Allende

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


Carretera d’Esplugues



Carretera de Sant Boi



Carretera de Sant Joan Despí



Avinguda Alps



Avinguda Baix Llobregat



Avinguda Maresme

 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.
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 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 D’INUNDACIONS

 Seguiment de la informació:


Comunicats del CECAT



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



Estacions

d’aforament:

http://aca-web.gencat.cat/

o

http://195.55.247.237/saihebro/

PREALERTA

Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat

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


Marges del Riu Llobregat

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


PAP-1: Marges del Riu Llobregat

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


Passejants i esportistes

 Activar el Pla Bàsic d’Emergències Municipal i comunicar-ho al CECAT.
 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (Bombers, Mossos
d’Esquadra o SEM).
 Constituir el Comitè d’Emergències municipal (veure ordre de trucades a
la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals
d’actuació.
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.
ALERTA

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), seguir la vigilància i
mantenir comunicació amb el CECAT.

EMERGÈNCIA 1

 Avisar a la població mitjançant l’APP de Seguretat Ciutadana, Ràdio
Cornellà i web de l’Ajuntament de Cornellà.

EMERGÈNCIA 2
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 Les següents actuacions concretes en els següents punts d’actuació
prioritària:


PAP-1: Marges del Riu Llobregat

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


Avinguda Baix Llobregat

 Tancar els següents espais públics:


Accessos llera del Riu Llobregat

 Suspendre els esdeveniments públics a l’aire lliure que puguin tenir risc
per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres.
 Suspendre activitats esportives i recreatives als marges del Riu
LLobregat.
 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.
 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local (treure fang i arbres
trencats).
 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població
afectada, si escau.
 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries.
 Registre i organització dels voluntaris ocasionals.
 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al
CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal.
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC SÍSMIC

 Seguiment de la informació:

PREALERTA



Comunicats del CECAT



Institut

Cartogràfic

i

Geològic

de

Catalunya:

http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols


APP

SISMOCAT:

http://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-

Catalunya/Terratremols/App-SISMOCAT


Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat

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

 Activar el Pla Bàsic d’Emergències Municipal de Cornellà 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
ALERTA

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

EMERGÈNCIA 1

 Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT.
 Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.

EMERGÈNCIA 2

 Avisar a la població mitjançant l’APP de Seguretat Ciutadana, Ràdio
Cornellà i web de l’Ajuntament de Cornellà.
 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades.
 Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles
danys:


Equipaments públics



Edificis de més de 5 plantes
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Edificis més antics



Edificis singulars

 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.

260

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC RADIOLÒGIC

 Activar el Pla Bàsic d’Emergències Municipal i comunicar-ho al CECAT.
 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra
o SEM).
 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a
la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals
d’actuació.
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.
 Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT.
ALERTA

EMERGÈNCIA 1

 Avís als elements vulnerables comunicant les mesures d’autoprotecció
que s’estableixin des de la direcció del Radcat i, en cas de dubte
recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials.
 Avisar a la població mitjançant l’APP de Seguretat Ciutadana, Ràdio
Cornellà i web de l’Ajuntament de Cornellà.

EMERGÈNCIA 2

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència.
 Suspendre esdeveniments públics i altres activitats dins la zona afectada.
 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població
afectada, si escau.
 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries.
 Fer l’avituallament dels elements vulnerables amb concentració de
persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg.
 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al
CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal.
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC AERONÀUTIC

 Seguiment de la informació:
PREALERTA



Comunicats del CECAT.



Responsable de la instal·lació.

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

 Activar el Pla Bàsic d’Emergències Municipal i comunicar-ho al CECAT.
 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (Bombers, Mossos
d’Esquadra o SEM).
 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a
la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals
d’actuació.
ALERTA

 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.
 Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT.

EMERGÈNCIA 1

 Avisar a la població mitjançant l’APP de Seguretat Ciutadana, Ràdio
Cornellà i web de l’Ajuntament de Cornellà.

EMERGÈNCIA 2

 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència.
 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.
 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 QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES

 Activar el Pla Bàsic d’Emergències Municipal i comunicar-ho al CECAT.
 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra
o SEM).
 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a
la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals
d’actuació.
 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
ALERTA

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

EMERGÈNCIA

 Avisar a la població mitjançant l’APP de Seguretat Ciutadana, Ràdio
Cornellà i web de l’Ajuntament de Cornellà.
 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 VENTADES

 Seguiment de la situació:
PREALERTA



Comunicats del CECAT



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



Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat

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

 Activar el Pla Bàsic d’Emergències Municipal i comunicar-ho al CECAT
 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra
o SEM).
 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a
la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals
d’actuació que s’escaigui.
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.
 Avisar a la població mitjançant l’APP de Seguretat Ciutadana, Ràdio
Cornellà i web de l’Ajuntament de Cornellà.
ALERTA

 Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir
comunicació amb el CECAT.

EMERGÈNCIA

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


Carretera d’Esplugues



Carretera de Sant Boi



Carretera de Sant Joan Despí



Carretera de l’Hospitalet



Avinguda Baix LLobregat

 Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres
trencats, mobiliari urbà, runes, etc.).
 Habilitar zones d’aparcaments de vehicles a:


Vehicles pesants: Polígon Industrial de Millars i El Pedró
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Turismes: Aparcament de la Via Férrea i del “Rayo Amarillo”

 Tancar els següents espais públics:


Parc de Can Mercader



Parc del Canal de la Infanta



Parc de Can Corts

 Suspendre esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l’aire lliure
que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o
arbres.
 Avís als elements vulnerables, comunicant les mesures d’autoprotecció
que s’estableixin des de la direcció del Pla, en cas de dubte, recomanar el
confinament, i demanar si tenen necessitats especials.
 Fer l’avituallament dels elements vulnerables amb concentració de
persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg.
 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població
afectada, si escau.
 Col·laborar en les evacuacions, si escau.
 Registre i organització dels voluntaris ocasionals.
 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al
CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal.
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TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC QUÍMIC

 Activar el Pla Bàsic d’Emergències Municipal i comunicar-ho al CECAT.
 Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d’esquadra
o SEM).
 Constituir el Comitè d’emergències municipal (veure ordre de trucades a
la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals
d’actuació.
 Connectar i tenir a mà l’emissora de la Xarxa Rescat.
 Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT.
 Les sirenes d’avís a la població seran activades des del CECAT. En el
cas que es tallin completament les comunicacions i aquesta activació no
sigui possible, s’activaran des de la consola situada al CRA municipal a
les dependències de la Guàrdia Urbana (veure annex 7), per part del Cap
de Servei de la Guàrdia Urbana o del Tècnic de Protecció Civil Municipal.
ALERTA

L’activació serà validada per l’Alcalde o el seu substitut, i haurà de ser
comunicada a la major brevetat al CECAT per qualsevol mitjà.
 Avís als elements vulnerables comunicant les mesures d’autoprotecció

EMERGÈNCIA

que s’estableixin des de la direcció del Plaseqcat, en cas de dubte,
recomanar el confinament, i demanar si tenen necessitats especials.
 Avisar a la població mitjançant l’APP de Seguretat Ciutadana, Ràdio
Cornellà i web de l’Ajuntament de Cornellà.
 Controlar el trànsit i l’accés a les zones afectades per l’emergència.
 Suspendre esdeveniments públics i altres activitats dins la zona afectada.
 Obrir i habilitar els centres d’acollida i fer l’acolliment de la població
afectada, si escau.
 Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries.
 Fer l’avituallament dels elements vulnerables amb concentració de
persones que no siguin autosuficients si el confinament és llarg.
 Comunicar canvis de fase d’activació del Pla d’actuació municipal al
CECAT i als integrants del Comitè d’emergències municipal.
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4.1.3. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D’AVÍS

TIPUS DE RISC

RESPONSABLE

MITJANS

 APP
RISC D’ONADA
DE CALOR

Coordinador
municipal

de

DESTINATARIS

Seguretat

Ciutadana
de

l’emergència

Ajuntament

de

Cornellà
 APP
RISC D’ONADA

Coordinador

DE FRED I

municipal

GLAÇADES

l’emergència

de

Seguretat

Ciutadana
de

Ajuntament

de

Cornellà
 APP
RISC DE
PANDÈMIES

Coordinador
municipal

de

Seguretat

Ciutadana
de

l’emergència

Ajuntament

de

Cornellà
 APP
TRANSPORT
FERROVARI DE
PASSATGERS

Coordinador
municipal

de

Seguretat

de

l’emergència

 Ràdio Cornellà
 Web
 APP

NEVADES

Coordinador
municipal

Ajuntament

de

de

de

Seguretat

 Web

Ajuntament

de

de

zona afectada

vulnerables
Població
Elements

zona afectada

vulnerables
Població

Coordinador

 Web

Depèn de la
zona afectada

Ajuntament

de

Cornellà
 Megafonia vehicles patrulla
de la Guàrdia Urbana
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Població
Elements

zona afectada

vulnerables

Població

 Ràdio Cornellà
de

transport

del

Seguretat

Ciutadana

l’emergència

Elements

Depèn de la

 Ràdio Cornellà

 APP

D’INUNDACIONS

Població

afectat

Ciutadana

l’emergència

municipal

vulnerables

Usuaris

Cornellà

RISC

zona afectada

Ciutadana

Cornellà

RISC DE

Elements

Depèn de la

 Ràdio Cornellà
 Web

Població

Depèn de la

 Ràdio Cornellà
 Web

D’AVÍS

Depèn de la

 Ràdio Cornellà
 Web

RECORREGUTS

Veure plànol al
Elements
vulnerables

Document 7

 APP

de

Seguretat

Ciutadana
RISC SÍSMIC

Coordinador

 Ràdio Cornellà

municipal de

 Web

l’emergència

Població

Ajuntament

de

Cornellà
 Megafonia vehicles patrulla

Veure plànol al
Elements

Document 7

vulnerables

de la Guàrdia Urbana
 APP

de

Seguretat

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

Fase
emergència
Inici

Responsable

Acció

Mitjà

Alcalde o persona Comunicar activació del Pla al Telèfon,
que delegui

CECAT

Correu

electrònic

o

Xarxa Rescat
Durant

CRA
coordinador

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

municipal
Durant

Alcalde o persona Intercanvi informació amb el Telèfon,
que delegui

CECAT

Correu

electrònic

Xarxa Rescat
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o

Grups

Durant

locals Col·laboració

d’actuació

amb

cossos Presencialment

d’emergència

Alcalde o persona Comunicar desactivació Pla al Telèfon,

Fi

que delegui

CECAT

Correu

electrònic

o

Xarxa Rescat

4.2.

Mesures de protecció a la població

4.2.1. Execució de l'evacuació
L’evacuació consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura.
La responsabilitat de donar l'ordre d'evacuació recau en l’alcalde o alcaldessa. Quan un pla
especial de la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en la
direcció del Pla especial.
4.2.2. Zones d'allunyament
L’allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma temporal.
Per cada tipus de risc, es delimitaran unes zones crítiques on s’haurà de procurar que no es
traspassin ni es produeixin fluxos entrants de persones, a banda dels possibles grups
especialitzats en emergències que hi hagin d’actuar.
Possibles zones d'allunyament:

ZONES D’ALLUNYAMENT

ONADA DE CALOR

ONADA DE FRED I
GLAÇADES
PANDÈMIES

No cal realitzar allunyament per aquest risc.

No cal realitzar allunyament per aquest risc.
Dependrà del tipus de pandèmia.
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TRANSPORT
FERROVIARI DE

No cal realitzar allunyament per aquest risc.

PASSATGERS
NEVADES

No cal realitzar allunyament per aquest risc.

La zona d’allunyament dependrà del tipus d’inundació que pateixi el
municipi:
 Crescuda del Riu Llobregat
-

Període de retorn 500 anys
 Barri Almeda
 Barri Centre
 Barri Fontsanta-Fatjó

-

Període de retorn 100 anys
 Cap zona del municipi afectada

-

Període de retorn 50 anys
 Cap zona del municipi afectada

-

Període de retorn 25 anys
 Cap zona del municipi afectada

INUNDACIONS

-

Període de retorn 10 anys
 Cap zona del municipi afectada

 Trencament d’una presa
- Presa de La Baells:
 Barri Almeda
 Barri Riera
 Barri Fontsanta-Fatjó
- Presa de Sant Ponç:
 Barri Almeda
 Barri Riera (parcialment)
 Barri Fontsanta-Fatjó (parcialment)
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SÍSMIC

No cal realitzar allunyament per aquest risc.

RADIOLÒGIC

No cal realitzar allunyament per aquest risc.

AERONÀUTIC

Dependrà del tipus d’accident aeronàutic.

TRANSPORT DE
MERCADERIES

No cal realitzar allunyament per aquest risc.

PERILLOSES
VENTADES

No cal realitzar allunyament per aquest risc.

La zona d’allunyament dependrà del tipus d’accident i de l’empresa on
succeeixi:
 Escenari accident Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.,
condicions meteorològiques F, ZI
(màx.) 560 m, categoria 3A.
 No cal realitzar allunyament.
 Escenari accident Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.,
, condicions meteorològiques F,
ZA (màx.) 1200 m, categoria 3A.
 Barri Almeda
QUÍMIC

 Barri Centre
 Barri Gavarra
 Barri Pedró
 Barri Sant Ildefons
 Escenari accident Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.,
condicions meteorològiques D, ZI
(màx.) 780 m, categoria 3B.
 No cal realitzar allunyament.
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 Escenari accident Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.,
, condicions meteorològiques D,
ZA (màx.) 1630 m, categoria 3B.
 Barri Almeda
 Barri Gavarra
 Barri Pedró
 Barri Sant Ildefons

 Escenari accident Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.,
condicions meteorològiques F, ZI
(màx.) 1450 m, categoria 3B.
 Barri Almeda
 Barri Gavarra
 Barri Pedró
 Barri Sant Ildefons
 Escenari accident Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.,
condicions meteorològiques F,
ZA (màx.) 3280 m, categoria 3B.
 No hi ha cap zona segura al municipi, la zona d’allunyament seria a
L’Hospitalet de Llobregat.
 Escenari accident Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.,
, condicions meteorològiques F, ZI
(màx.) 680 m, categoria 3A.
 No cal realitzar allunyament.
 Escenari accident Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.,
condicions meteorològiques F,
ZA (màx.) 1430 m, categoria 3A.
 Barri Almeda
 Barri Gavarra
 Barri Pedró
 Barri Sant Ildefons
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 Escenari accident Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.,
, condicions meteorològiques D, ZI
(màx.) 690 m, categoria 3B.
 No cal realitzar allunyament.
 Escenari accident Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.,
, condicions meteorològiques D,
ZA (màx.) 1620 m, categoria 3B.
 Barri Almeda
 Barri Gavarra
 Barri Pedró
 Barri Sant Ildefons
 Escenari accident Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.,
, condicions meteorològiques F, ZI
(màx.) 1490 m, categoria 3B.
 Barri Almeda
 Barri Gavarra
 Barri Pedró
 Barri Sant Ildefons
 Escenari accident Societat General d’Aigües de Barcelona, S.A.,
condicions meteorològiques F,
ZA (màx.) 3380 m, categoria 3B.
 No hi ha cap zona segura al municipi, la zona d’allunyament seria a
L’Hospitalet de Llobregat.
 Escenari accident Covestro, substància Hidrazina,
, condicions meteorològiques D, ZA (màx.) 2300 m, categoria
3C.
 No cal realitzar allunyament.
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 Escenari accident Covestro, substància Hidrazina,
, condicions meteorològiques F, ZA (màx.) 6500 m, categoria
3C.
 No hi ha cap zona segura al municipi, la zona d’allunyament seria a
Sant Feliu de Llobregat o Barcelona.

4.2.3. Pautes de confinament
La idea del confinament és la de refugiar-se en un lloc tancat, que a efectes de la possible
emergència es considera segur, a fi d’aïllar-se al màxim possible de la zona exterior a aquest
lloc tancat, per evitar els efectes perjudicials de la situació d’emergència.
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.
Aquesta acció, quan es dóna l’ordre, l’han de portar a terme tots els ocupants de la zona
afectada. Els mitjans que té el municipi per a ordenar el confinament són:
-

Sirena d’avís de risc químic ubicada a la teulada de l’Ajuntament (Plaça de l’Església, 1)

-

Sirena d’avís de risc químic a una rotonda de la zona industrial (Carrer Silici amb
Avinguda del Maresme).

-

APP de Seguretat Ciutadana.

-

Megafonia dels vehicles de la Guàrdia Urbana de Cornellà.

-

Web de l’Ajuntament de Cornellà www.cornella.cat

-

Ràdio Cornellà 104.6 FM

Cal 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, en les parts superiors (en el cas d’inundacions), en les parts més interiors i
allunyades de l’atmosfera exterior i tancar la ventilació (en el cas d’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.
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Les zones de confinament es definiran d’acord amb la localització i les característiques de
l’emergència, però han de complir les següents característiques:
-

Ha de ser un lloc tancat. Cal minimitzar el bescanvi de l’aire interior amb l’aire exterior.
Per exemple, un pati obert o un vehicle no són llocs adients per un confinament.

-

Cal que les finestres estiguin tancades i millor tancar les portes i refugiar-se en els locals
més interiors. Si les finestres tenen persianes millor abaixar-les. Per millorar l’ajust de
finestres i portes es pot posar cinta adhesiva al llarg de totes les juntes.

-

Cal aturar la ventilació, aire condicionat o sistemes que intercanviïn aire amb l’exterior.

Un cop confinada, la població ha de seguir l’evolució a través dels mitjans de què disposin
(audiovisual, telefonia, etc).
Veure apartat Annexos.

4.2.4. Control d'accessos
L’objectiu del control d’accessos és impedir que persones i vehicles aliens a la gestió de
l’emergència puguin entrar en la zona de risc. D’aquesta manera s’impedeix que aquestes
persones es posin en perill i es garanteix que no destorben els grups actuants a la zona de risc.
Pot ser necessari, en el seu cas, el control i l’ordenació del trànsit en les zones adjacents, amb
l’objecte de facilitar l’arribada de nous recursos.
Veure Document 7. Cartografia.

4.3. Centres d’acollida. Tipologia
4.3.1. Centres d’acollida municipals
Els centres d’acollida municipals són bàsicament l’auditori i centres esportius, pel que, per a
poder calcular l’ocupació, s’ha considerat una densitat de 2 m2/persona, donat que no hi ha una
normativa específica per a calcular la superfície recomanable per persona en centres d’acollida
temporals.
La capacitat total dels centres d’acollida municipals és de 9.069 persones.
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AUDITORI DE CORNELLÀ

Codi: CIO16
Tipus: Auditori
Responsable:

(Director,

)

Adreça: C/Albert Einstein, 51. Cornellà
Telèfon: 93.474.02.02, ext.
Capacitat: 824 persones
Existència de llits: No
Calefacció: Si
Dutxes: No
Cuina: No
Afectació per risc: Inundacions (només per a T500), Nevades, Sismes, Químic en establiments
industrials, Transport de Mercaderies Perilloses, Químic en conductes de matèries perilloses i
Radiològic.
FIRA DE CORNELLÀ

Codi: CIO21
Tipus: Recinte firal
Responsable:

(Gerent,

)

Adreça: C/ Tirso de Molina, 34. Cornellà
Telèfon: 93.474.02.02
Capacitat: 3.739 persones
Existència de llits: No
Calefacció: Si
Dutxes: No
Cuina: No
Afectació per risc: Inundacions (només per a T500), Nevades, Sismes, Químic en establiments
industrials, Transport de Mercaderies Perilloses, Químic en conductes de matèries perilloses i
Radiològic.
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PARC ESPORTIU

Codi: ESP7
Tipus: Recinte esportiu amb piscina interior, exterior i pistes esportives interiors.
Responsable

(Directora,

)

Adreça: Av. Baix Llobregat, s/n. Cornellà
Telèfon: 93.475.35.77
Capacitat: 1.531 persones
Existència de llits: No
Calefacció: Si
Dutxes: Si
Cuina: No
Afectació per risc: Inundacions (només per a T500), Nevades, Sismes, Químic en establiments
industrials, Transport de Mercaderies Perilloses, Químic en conductes de matèries perilloses i
Radiològic.
PAVELLÓ ALMEDA

Codi: ESP9
Tipus: Pavelló esportiu
Responsable:

(Director de l’Àrea de Gestió d’esports,

)

Adreça: Ptge. Busquets, s/n. Cornellà
Capacitat: 384 persones
Existència de llits: No
Calefacció: Si
Dutxes: Si
Cuina: No
Afectació per risc: Inundacions (només per a T500), Nevades, Sismes, Químic en establiments
industrials, Químic en conductes de matèries perilloses i Radiològic.
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PAVELLÓ CENTRE

Codi: ESP10
Tipus: Pavelló esportiu
Responsable:

(Director de l’Àrea de Gestió d’esports,

)

Adreça: C/ Rubio i Ors, 158. Cornellà
Capacitat: 388 persones
Existència de llits: No
Calefacció: Si
Dutxes: Si
Cuina: No
Afectació per risc: Inundacions (només per a T500), Nevades, Sismes, Químic en establiments
industrials, Químic en conductes de matèries perilloses i Radiològic.
PAVELLÓ CAN CARBONELL

Codi: ESP11
Tipus: Pavelló esportiu
Responsable:

(Director de l’Àrea de Gestió d’esports,

Adreça: C/Marià Benlliure, s/n. Cornellà
Capacitat: 462 persones
Existència de llits: No
Calefacció: Si
Dutxes: Si
Cuina: No
Afectació per risc: Nevades, Sismes, Químic en establiments industrials, Químic en conductes
de matèries perilloses i Radiològic.
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PAVELLÓ RIERA

Codi: ESP12
Tipus: Pavelló esportiu
Responsable:

(Director de l’Àrea de Gestió d’esports,

)

Adreça: C/ Francesc Moragas, 3-5. Cornellà
Capacitat: 471 persones
Existència de llits: No
Calefacció: Si
Dutxes: Si
Cuina: No
Afectació per risc: Inundacions (només per a T500), Nevades, Sismes, Químic en establiments
industrials, Transport de Mercaderies Perilloses, Químic en conductes de matèries perilloses i
Radiològic.
PAVELLÓ SANT ILDEFONS

Codi: ESP13
Tipus: Pavelló esportiu
Responsable:

(Director de l’Àrea de Gestió d’esports,

)

Adreça: Av. Línea Elèctrica, s/n. Cornellà
Capacitat: 1.270 persones
Existència de llits: No
Calefacció: Si
Dutxes: Si
Cuina: No
Afectació per risc: Nevades, Sismes, Químic en establiments industrials, Químic en conductes
de matèries perilloses i Radiològic.
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