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Sistema intern d’atenció a situacions d’urgències

Sistema corporatiu que respon als principis del model
de gestió de l’Ajuntament i que pretén organitzar i
garantir els recursos i la capacitat operativa interna
de l’organització per atendre situacions d’urgència,
en moments de nul·la activitat (tardes, nits i festius).
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1. Comitè Municipal d’emergències
2. Directiu de guàrdia
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3. Central Receptora d’Alarmes (CRA - 092)
4. Operador genèric
5. Responsable activació dispositius
6. Operador específic
7. Responsable operatiu de guàrdia
8. Cap de Servei

Actors II
1. Comitè Municipal d’emergències
2. Directiu de guàrdia
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3. Central Receptora d’Alarmes (CRA - 092)
4. Operador genèric
5. Responsable activació dispositius
6. Operador específic
7. Responsable operatiu de guàrdia
8. Cap de Servei

Actors III
1. Comitè Municipal d’emergències
2. Directiu de guàrdia
3. Central Receptora d’Alarmes (CRA - 092)
4. Operador genèric
5. Responsable activació dispositius
6. Operador específic
7. Responsable operatiu de guàrdia
8. Cap de Servei
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Actors IV
1. Comitè Municipal d’emergències
2. Directiu de guàrdia
3. Central Receptora d’Alarmes (CRA - 092)
4. Operador genèric
5. Responsable activació dispositius
6. Operador específic
7. Responsable operatiu de guàrdia
8. Cap de Servei
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Actors V
1. Comitè Municipal d’emergències
2. Directiu de guàrdia
3. Central Receptora d’Alarmes (CRA - 092)
4. Operador genèric
5. Responsable activació dispositius
6. Operador específic
7. Responsable operatiu de guàrdia
8. Cap de Servei
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Actors VI
1. Comitè Municipal d’emergències
2. Directiu de guàrdia
3. Central Receptora d’Alarmes (CRA - 092)
4. Operador genèric
5. Responsable activació dispositius
6. Operador específic
7. Responsable operatiu de guàrdia
8. Cap de Servei

Sónaquells
aquellsserveis
serveismunicipals
municipalsque,
que,segons
segonsl’àmbit
l’àmbitoonaturalesa
naturalesadel
del
Són
cassubjecte
subjectea aurgència,
urgència,poden
podenser
serrequerits
requeritsper
pera aquè
quèintervinguin.
intervinguin.
cas
Aquestsoperadors
operadorssón:
són:
Aquests

- Servei de Manteniment i Serv. Mpals.
- Sanitat
- Servei de Manteniment i Serv. Mpals.
- Sanitat
- Serveis Socials
- Servei de Llicències
- Serveis Socials
- Servei de Llicències
- Serveis Presidència (Premsa i Protocol)
- Servei d’Atenció Ciutadana
- Serveis Presidència (Premsa i Protocol)
- Servei d’Atenció Ciutadana
- Serveis jurídics, econòmics i de RH
- Servei Relacions Ciutadanes
- Serveis jurídics, econòmics i de RH
- Servei Relacions Ciutadanes

Actors VII
1. Comitè Municipal d’emergències
2. Directiu de guàrdia
3. Central Receptora d’Alarmes (CRA - 092)
4. Operador genèric
5. Responsable activació dispositius
6. Operador específic
7. Responsable operatiu de guàrdia
8. Cap de Servei
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- Suficients coneixements tècnics sobre el servei
- Suficients coneixements tècnics sobre el servei
- Capacitat suficient per decidir o cercar decisions
- Capacitat suficient per decidir o cercar decisions
- Possibilitat de fer acte de presència en menys d’1 hora des de
- Possibilitat de fer acte de presència en menys d’1 hora des de
l’avís.
l’avís.

Actors VIII
1. Comitè Municipal d’emergències
2. Directiu de guàrdia
3. Central Receptora d’Alarmes (CRA - 092)
4. Operador genèric
5. Responsable activació dispositius
6. Operador específic
7. Responsable operatiu de guàrdia
8. Cap de Servei
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Esquema de funcionament
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La situació d’emergència és coneguda directament perquè els afectats
avisen a la Central Receptora Alarmes - 092 (CRA) o aquest se
n'assabenta a través d’un intermediari (altre administració, …).
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La CRA dóna avís a un dels operadors genèrics (Policia Local,
Bombers,…) i aquests valoren la situació. Si és de nivell 1,
l’assumeixen, si no comuniquen a la CRA la necessitat d’intervenció
com a mínim d’un operador específic.
La CRA requereix la intervenció i valoració de l’operador específic, si
no sobrepassa el nivell 2 aquest actua, i si no és així comunica a la
CRA que la situació pren rellevància i requereix a d’altres operadors. En
aquest moment s’activen els dispositius de nivell 3 (el directiu de
guàrdia i varis operadors específics). El directiu de guàrdia informa a
l’alcalde.
Paral·lelament, la situació (nivell 4) pot requerir l’activació del Pla
Bàsic d’Emergència Municipal (PBEM), el qual és activat pels
dispositius definits en el mateix i comandat pel CECOPAL (Comitè
Municipal d’Emergències).

Catalogació situacions d’urgències (I)
Taula catalogació situacions d’urgències:
Característiques
Situacions
d'alerta

Operador genèric Afectats sota risc

Intervenció
Operador
específic

Impacte

Social

Dispositius de
ciutat i interadministratius

Nivell 1 (avís)

Si

No/Si

No

No

No

Nivell 2 (alerta)

Si

Si

Si

No

No

Nivell 3
(emergència)

Si

Si

Si

Si

No

Nivell 4
(emergència PBEM)

Si

Si

Si

Si

Si

Catalogació situacions d’urgències (II)
Taula rols / situacions d’urgències:
CRA *

Operador
genèric (OG)

Nivell 1 (avís)

Rep informació ,
registra i informa
a OG (pot a OE)

Rep informació i
actua

Nivell 2 (alerta)

Nivell 3
(emergència)

Directiu guàrdia
(DG)

CECOPAL

Alcalde

Pot ser informat

-

Alguns integrants
poden rebre
informació

-

Registra i informa
Rep informació i
a OG i a OE
actua
(pot a DG)

Alguns reben
informació i
actuen

Pot informació i
podria actuar

Alguns integrants
poden rebre
informació

-

Registra i informa
Rep informació i
a OG, OE i DG
actua
(pot a CME)

Tots reben
informació i
alguns actuen

Rep informació,
Es rep informació
informa a
i s'alerta
l'alcalde i actua

Registra i informa Rep informació i
Nivell 4
a tothom
actua
(emergència PBEM)

Operador
específic (OE)

Tots reben
informació i
actuen

Rep informació i
actua

S'activa i pren la
direcció i
coordinació

Se l'alerta

Responsable de
l'emergència

(*) Cal dir que en tots els casos i actuacions de qualsevol dels actors sempre cal informar al CRA, amb l’objectiu de registrar i centralitzar la informació
per facilitar el seguiment, la coordinació i les valoracions a posteriori.

Catalogació situacions d’urgències (III)
Definicions:
Nivell 1 (avís): situació d’urgència de petites dimensions que no té impacte social, que no requereix la
intervenció d’operadors específics i que pot comportar afectats sota risc, però no necessàriament. Tot
i això, aquestes situacions cal registrar-les i podrien ser informades als operadors específics que
poguessin ser necessaris en el cas que la situació evolucionés cap a un estat d’alerta.
Nivell 2 (alerta): situació d’urgència de petites dimensions que no té impacte social, però que requereix de la
intervenció d’algun operador específic i que comporta afectats sota risc.
Nivell 3 (emergència): situació d’urgència de petita o mitjana dimensió que té impacte social, que
requereix la intervenció d’algun o tots els operadors específics i que comporta afectats sota risc.
Nivell 4 (emergència PBEM): situació d’urgència de grans dimensions que té impacte social, que
requereix la intervenció d’algun o tots els operadors específics, que comporta afectats sota risc i que
implica activar el Pla Bàsic d’Emergència Municipal, requerint la intervenció de dispositius
interadministratius i a nivell de ciutat.

Catalogació situacions d’urgències (IV)
Definicions:
Afectat: persona o col·lectiu subjecte a les conseqüències resultants de la situació d’urgència i que en el
moment de la intervenció no està subjecte a cap risc, perquè les conseqüències resultants ja han
esdevingut i ha desaparegut el risc.
Afectat sota risc: persona o col·lectiu subjecte a les conseqüències resultants de la situació d’urgència i que en
el moment de la intervenció està subjecte a risc, ja sigui perquè està sotmès a conseqüències
físiques o psicològiques o perquè està en una situació potencial de patir-les. (un afectat que ha causat
defunció no es consideraria afectat sota risc).
Impacte social: tot aquell esdeveniment que pot produir una alteració de l’estat i comportament habitual de la
ciutadania, ja sigui des de una modificació de l’opinió pública fins a un estat general de pànic.

Disponibilitat I
• L’Ajuntament entén i planteja la disponibilitat de la següent manera:
Situacionsen
enquè
quèels
elsocupants
ocupantsde
dedeterminats
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llocsde
detreball
treballhan
hande
deser
ser
Situacions
localitzablesiiràpidament
ràpidamentalalservei
serveide
delalaCorporació
Corporaciófora
forade
delalajornada
jornadalaboral.
laboral.
localitzables
Podranser
serreclamats
reclamatsalalseu
seulloc
lloccom
comaaconseqüència
conseqüènciade
desituacions
situacionsexcepcionals
excepcionalsoo
Podran
circumstànciesorganitzatives
organitzativesespecials,
especials,sense
sensepoder
poderal·legar
al·legarl’esgotament
l’esgotamentde
delala
circumstàncies
jornadaordinària.
ordinària.
jornada
• Requeriments:
y Localitzable: Disposar de telèfon mòbil o altre instrument de comunicació
actiu les 24 hores (veure instruments de comunicació)

y Ràpidament al servei : Estar en situació de fer acte de presència abans
d’un hora des de l’avís.

Disponibilitat II
• Llocs que han de tenir assignada la disponibilitat:
y Caps de Departament
y Caps de Servei, que així ho tinguin definit
y Caps de Secció, excepcionalment
y Alguns llocs específics:
− Llocs de treball de guàrdia (assignació temporal)
− Responsable de Relacions Públiques i Protocol
− Cap de Premsa
− Xofer de l’alcalde

• Graus disponibilitat:
1. Localitzable: situació en què la persona només cal que estigui
localitzable per ser informat i resoldre qüestions no presencialment.
2. Presència requerida: inclou el punt anterior, però a més cal que la
persona faci acte de presència un cop requerits els seus serveis.

Comunicació: Organigrama de comunicacions
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(CRA - 092)

Operador
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específic

(...)

(1)
Operador
específic
(2)

Comunicació: Instruments de comunicacions I
•Telèfons mòbils de càrrecs
•Telèfon mòbil de directiu de guàrdia
•Telèfons mòbils d’urgència
•Directori telefònic de responsables
•092
•Sistema informàtic (Helpdesk)
•Emissora
•010
•OFIAC
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CapsdedeServei
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Comunicació: Instruments de comunicacions II
•Telèfons mòbils de càrrecs
•Telèfon mòbil de directiu de guàrdia
•Telèfons mòbils d’urgència
•Directori telefònic de responsables
•092
•Sistema informàtic (Helpdesk)
•Emissora
•010
•OFIAC

Éselelque
quetétéassignat
assignateleldirectiu
directiuque
queenenperíode
períodedonat
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És
de
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Aquest
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capacitatdedecomunicació
comunicacióenentot
totmoment
momentmentre
mentreduri
durilalaguàrdia.
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Comunicació: Instruments de comunicacions III
•Telèfons mòbils de càrrecs
•Telèfon mòbil de directiu de guàrdia
•Telèfons mòbils d’urgència
•Directori telefònic de responsables
•092
•Sistema informàtic (Helpdesk)
•Emissora
•010
•OFIAC
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telèfonsimpersonals,
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dirsense
sensenom
nomfix,
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Són
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operadors
específics
i
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i
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situaciódedeguàrdia
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per
capacitat
atendreurgències.
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Comunicació: Instruments de comunicacions IV
•Telèfons mòbils de càrrecs
•Telèfon mòbil de directiu de guàrdia
•Telèfons mòbils d’urgència
•Directori telefònic de responsables
•092
•Sistema informàtic (Helpdesk)
•Emissora
•010
•OFIAC

Llistatdels
delsnúmeros
númerosdedetelèfon
telèfondels
delsresponsables
responsablesi ioperadors
operadors
Llistat
implicatsenenelelSistema
SistemaIntern
Internd’Atenció
d’Atencióa aUrgències.
Urgències.Element
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(*) Es podria considerar la programació en memòria dels telèfons
(*) Es podria considerar la programació en memòria dels telèfons
mòbils corporatius implicats en el present sistema amb aquest llistat.
mòbils corporatius implicats en el present sistema amb aquest llistat.

Comunicació: Instruments de comunicacions V
•Telèfons mòbils de càrrecs
•Telèfon mòbil de directiu de guàrdia
•Telèfons mòbils d’urgència
•Directori telefònic de responsables
•092 - 93 758 2(3 33)
•Sistema informàtic (Helpdesk)
•Emissora
•010
•OFIAC
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rebenles
lesdirectrius
directriusi is’activen
s’activenels
els
circuli
dispositius.Com
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Comunicació: Instruments de comunicacions VI
•Telèfons mòbils de càrrecs
•Telèfon mòbil de directiu de guàrdia
•Telèfons mòbils d’urgència
•Directori telefònic de responsables
•092
•Sistema informàtic (Helpdesk)
•Emissora
•010 - 906 310 010
•OFIAC

Serveid’assistència
d’assistènciatècnica
tècnicaper
pergarantir
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informàtic.Aquest
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Comunicació: Instruments de comunicacions VII
•Telèfons mòbils de càrrecs
•Telèfon mòbil de directiu de guàrdia
•Telèfons mòbils d’urgència
•Directori telefònic de responsables
•092
•Sistema informàtic (Helpdesk)
•Emissores
•010 - 906 310 010
•OFIAC

Instrumentdedecomunicació
comunicaciómòbil
mòbilper
perones
onesràdio.
ràdio.Tots
Totsels
elsoperadors
operadors
Instrument
genèricsdisposen
disposend’una
d’unaemissora:
emissora:Policia
PoliciaLocal
Locali iProtecció
ProteccióCivil
Civilcom
com
genèrics
municipals)i itambé
tambéenendisposa
disposaels
elsServeis
ServeisdedeManteniment
Mantenimenti iServeis
Serveis
a amunicipals)
Municipals.
Municipals.

Comunicació: Instruments de comunicacions VIII
•Telèfons mòbils de càrrecs
•Telèfon mòbil de directiu de guàrdia
•Telèfons mòbils d’urgència
•Directori telefònic de responsables
•092
•Sistema informàtic (Helpdesk)
•Emissora
•010 - 906 310 010
•OFIAC

Telèfonenenfuncionament
funcionament24
24hores
horesi i365
365dies
diesa al’any.
l’any.Pren
Prenespecial
especial
Telèfon
importànciacom
coma ainstrument
instrumentdedecomunicació
comunicacióamb
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per
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consultesreferents
referentsa alalasituació
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podria
ser
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a
instrument
actiu
extraordinàries podria ser utilitzat com a instrument actiu dede
comunicacióexterna.
externa.
comunicació
Hauriadedetenir
tenirgarantida
garantidalalacontinuïtat
continuïtatdedelalacomunicació,
comunicació,per
persobre
sobre
Hauria
possiblestalls
tallsdedesubministre
subministreelèctric.
elèctric.
dedepossibles
(010)només
nomésper
pertrucades
trucadesdes
desdedetelèfon
telèfonfix
fixdins
dinsdedeMataró.
Mataró.
(010)

Comunicació: Instruments de comunicacions IX
•Telèfons mòbils de càrrecs
•Telèfon mòbil de directiu de guàrdia
•Telèfons mòbils d’urgència
•Directori telefònic de responsables
•092
•Sistema informàtic (Helpdesk)
•Emissora
•010 - 906 310 010
•OFIAC

Oficinad’informació
d’informaciópresencial
presenciala alalaciutadania
ciutadaniaenensituacions
situacions
Oficina
d’urgències.Pot
Potoperar
operardes
desdedelalaseu
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(CasaGran)
Gran)oopot
pot
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desplegar-seoosituar-se
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puntdel
delterritori
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queesescregui
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més
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coordinaciódedeles
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adient.
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tasques.
que

Pla de treball - curt termini
Codi

Protocol

Àmbit

Responsable

Prioritat

PR-SU-001-G

Protocol sistema de guàrdies

Protecció Civil

Montse Font

1

PR-SU-003-G

Protocol d’organització de torns de
vacances i festius

Recursos
Humans

Carles Àrias

1

PR-SU-004-G

Protocol d'actualització informació

Protecció Civil

Montse Font

1

PR-SU-005-E

Protocol d'urgència de Manteniment i
Serveis municipals

Mateniment

Joan Campmajó /
Ferran Angel

1

PR-SU-006-E

Protocol d'urgència Sanitat

Sanitat

Àngels Cantos

1

PR-SU-007-E

Protocol d'urgència de Llicències

Llicències

Ricardo Baró

1

PR-SU-008-E

Protocol d'urgència del Servei de Serveis
socials

Serveis Socials Àngels Cantos

1

PR-SU-002-G

Protocol de recepció d'incidències i
activació de dispositius

Policia Local

J.F.G. Cernuda

2

PR-SU-009-E

Protocol d'urgència de Premsa i Protocol

Premsa i
Protocol

Joana Viñas

2

PR-SU-010-E

Protocol d'urgència d' Atenció Ciutadana i
Relacions Ciutadanes

PR-SU-011-E

Protocol d'urgència jurídic – econòmic

Hisenda /
OFIAC
Interior i
Hisenda

M. Àngels Briansó
Pilar Soler
Interventor Secretari

2
2

