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Què és un Document Únic de Protecció Civil 

Municipal (DUPROCIM)?

•Equips d’emergència

•Vehicles

•Material de brigada

•Elements
vulnerables

•Habitatges aïllats

•Instal·lacions

• Transport de MMPP per 
conductes

• Malalties transmisibles 
emergents

• Onades de fred / calor

• Concentració de Persones

• Incendis Forestals

• Nevades

• Sismes

• Transport de mercaderies
perilloses

• Ventades

•Prevenir

•Detectar

•Avisar

•Actuar

•Avaluar
(1) 

Definir les 
actuacions a 

realitzar

(2) 

per a fer 
front a les 

emergències

(3)

amb els 
mitjans 

propis de 
l’Ajuntament

(4)

per protegir 
la població i 
els béns del 

municipi

És un document legal, consultiu i executiu, que aglutina tots els 
aspectes de salvaguarda dels béns i població del municipi.



➢Document 1: Generalitats i organització municipal.

Conté tota la informació bàsica del municipi, tant a nivell 

geogràfic, demogràfic o climatològic com d’estructuració dels 

equips municipals d’emergència.

➢Document 2: Anàlisi de risc.

Enumeració dels diferents riscos que afecten al municipi, 

explicant quines són les causes i el nivell de perill.

➢Document 3: Vulnerabilitat municipal.

Resum de les diferents zones afectades per cada risc i inclusió 

de totes les dades de contacte dels diferents elements 

vulnerables existents al municipi i agrupats per risc.

Estructura del DUPROCIM. Mecànica i 

particularitats del document.
Dividit en 7 capítols, conté dos capítols (3 i 6) confidencials amb tota la 
informació que només coneix el propi municipi.



➢Document 4: Procediments operatius per risc.

Inclusió dels protocols i mesures a adoptar per cada risc, 

segons els diferents nivells d’activació.

➢Document 5: Fitxes d’actuació.

Detall de les actuacions segons els diferents actuants i equips 

d’emergència.

➢Document 6: Directori telefònic i catàleg de mitjans i recursos.

Llistat de tots els telèfons i dades de contacte dels mitjans que 

pot necessitar el municipi.

➢Document 7: Cartografia específica.

Estructura del DUPROCIM. Mecànica i 

particularitats del document.

Dividit en 7 capítols, conté dos capítols (3 i 6) confidencials amb tota la 
informació que només coneix el propi municipi.



Organització municipal de Protecció Civil.

L’eix principal en torn del qual gira tota l’actuació municipal en cas d’emergència és 
el Coordinador d’emergències. Aglutina la informació i la comunica a tots els 
actuants. L’Alcalde pren les decisions importants i la resta de grups tenen tasques 
específiques.

Alcalde

Coordinadora 

d'emergències

Gabinet d’informació

Cap del Grup Local 

d’Intervenció 

Cap del Grup 

Local Logístic i 

d’Acollida

Cap del Grup Local 

d’Avisos a la població

Grup Local 

d’Intervenció

Grup Local 

Logístic i 

d’Acollida

Grup Local d’Avisos a la 

població

Centre Receptor 

d’Alarmes 

COMITÈ

D'EMERGÈNCIES



Quins riscos afecten al municipi?

Emergències per el transport de mercaderies 
perilloses en conductes (RT00) 

OBLIGAT (Pas d’aquests canals pel terme municipal 
(Oleoducte, gasoducte i etilenoducte)) 

Emergències associades a malalties 
transmissibles emergents d’alt risc (RT01) 

OBLIGAT (Limitació dels serveis bàsics) 

Emergències per onades de calor (RT03) OBLIGAT (Considerables a partir de 34,1ºC) 

Emergències per onades de fred (RT03) OBLIGAT (Considerables a partir de -2,5ºC) 

Emergències per concentració de persones 
(RT04) 

OBLIGAT (Festes majors, aglomeracions ,etc.)  

Risc d'incendi forestal (INFOCAT) (RE01) 
OBLIGAT (Masses forestals amb un perill MOLT 
ALT i una vulnerabilitat MITJA) 

Risc químic en el transport (TRANSCAT) (RE04) 
OBLIGAT (AP-7 (Perill MOLT ALT) i línia ADIF 
(Perill MOLT ALT)) 

Risc per nevades (NEUCAT) (RE05) RECOMANAT (> 20.000 habitants i >400 m.s.n.m).  

Risc sísmic (SISMICAT) (RE09) RECOMANAT (Nivell VI) 

Risc per ventades (VENTCAT) (RE11) OBLIGAT (ratxes de més de 20m/s més de 10 dies 
l’any) 

 



➢Sectors de risc
Són les diferents zones del municipi afectades per cada 
risc. Cada risc té les seves pròpies maneres d’identificar 
aquestes zones i poden ser classificades per nivells.

➢Taula d’elements vulnerables
Dins dels sectors de risc, existeixen grups de persones, 
que per la seva índole o per estar en ubicacions 
especialment perilloses, es converteixen en elements 
vulnerables. S’ha elaborat una base de dades filtrable 
per risc amb tots els elements vulnerables del municipi.

➢Fitxes de masies i urbanitzacions
En el cas específic d’aquests dos tipus d’elements 
vulnerables, dels quals es necessita una informació 
detallada, s’han realitzat fitxes on s’agrupa tota aquesta 
informació.

Vulnerabilitat municipal. Identificació. 
La vulnerabilitat municipal s’identifica a través de tres nivells diferents 
dins del DUPROCIM.



Vulnerabilitat municipal. Sectors de risc. 
Per cada risc, la Direcció General de Protecció Civil contempla unes zones que 
queden potencialment exposades a sofrir conseqüències.

Risc Territorial

Fa referencia aquells riscos associats al PROCICAT i que no tenen un pla 
municipal propi. 

Emergències per el transport de mercaderies perilloses en conductes:

Canalitzacions de mercaderies perilloses amb pas pel terme municipal (Oleoducte, 
gosoducte i etilenoducte).

Emergències associades a malalties transmissibles emergents amb 
potencial alt risc:

Aparició d’un nou subtipus de virus amb alta capacitat de transmissió, gran 
quantitat d’hostes potencials, etc. 

Onades de calor/fred: 

Onada de fred -2,5ºC, onada de calor 34’1ºC.

Concentració de persones: 

Esdeveniments periòdics on es poden produir emergències per aglomeracions de 
persones. 



Vulnerabilitat municipal. Sectors de risc. 
Per cada risc, la Direcció General de Protecció Civil contempla unes zones que queden 

potencialment exposades a patir conseqüències.

Risc Especial

Riscos que requereixen metodologies pròpies per tractar-los. Són aquells pels quals la 

Generalitat de Catalunya ha aprovat el corresponent pla especial. 



Incendis forestals

Tot el terme municipal està afectat per un nivell de perill molt alt i de vulnerabilitat mitja, 

segons els criteris i classificacions recollides al pla especial d’incendis forestals (INFOCAT). 

La gran massa boscosa que es troba al municipi genera una perillositat alta. 



Risc per transport de mercaderies perilloses 

Les vies que tenen transport de mercaderies perilloses tenen un buffer de 500 m a partir del 

qual es considera que pot quedar afectada una zona en cas d’accident greu.



Risc per nevades

Tot el municipi està afectat per nevades. Les zones més crítiques seran les més aïllades, en 

zona muntanyosa, la xarxa de carrers i vies de comunicació principalment. 



Risc per sismes

Tot el municipi està afectat per sismes (MSK VI). Es poden produir desplaçaments de terres a les 

zones més rústiques o danys en edificis i estructures dels nuclis de població. 



Ventades

Els elements vulnerables per ventades seran en general tots aquells que pugin patir desperfectes 

o bé veure condicionada la seva activitat habitual degut a un episodi de fortes ventades. 



Vulnerabilitat municipal. Fitxes de masies i nuclis 

aïllats. 
Masies / Habitatges aïllats



Vulnerabilitat municipal. Taula d’elements 

vulnerables. 

A través de la descàrrega de la taula d’elements vulnerables del 

SITMUN, aquesta permet filtrar els elements i les seves 

característiques per a cadascun dels riscs. 



➢PRE-ALERTA

No implica l’activació del Pla. Un fenomen previsible a 

mig termini o per possibles maniobres d’instal·lacions.

➢ALERTA

Davant d’emergències que no afecten població o 

municipi però que pot desencadenar en una 

emergència a curt termini.

➢EMERGÈNCIA

Existeix una elevada probabilitat que una part o la 

totalitat del municipi sofreixi o estigui sofrint danys.

Procediments operatius per risc.
Existeixen tres nivells d’emergència i uns criteris bàsics d’activació 

establerts per la DGPC, que permetran saber en quin punt de 

l’emergència està el municipi i quines actuacions fer en 

correspondència.



Procediments operatius per risc.



Fitxes d’actuació.

S’han inclòs fitxes d’actuació per cadascun dels integrants del 

Comitè d’emergències i dels càrrecs individuals d’emergència. Són 

genèriques per a tots els riscos i elaborades per la DGPC.



Directori telefònic.

S’ha elaborat un llistat amb 

tots els telèfons que es 

poden necessitar en cas 

d’emergència, com ara bé 

dels equips d’emergència, 

de centres de coordinació 

operativa o de centres 

d’acollida.



Catàleg de mitjans i recursos.

Es disposa d’un catàleg amb les dades bàsiques i de contacte de 

tots els recursos que existeixen al municipi i que poden ser útils en 

cas d’emergència.



TRAMITACIÓ I HOMOLOGACIÓ DEL DUPROCIM



Aprovació 
Inicial al Ple

Exposició 
pública

Aprovació 
definitiva

Homologació 
de la 

Comissió de 
Protecció 
Civil de 

Catalunya 
(CPCC)

• Versió pública 

del document

• Possibles 

al·legacions

• Certificat del 

secretari

• Documentació 

requerida



GRÀCIES PER LA 

VOSTRA  ATENCIÓ.


