RESUM DEL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT A LES EMERGÈNCIES DE L’ALT
EMPORDÀ.
El Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca de l’Alt
Empordà (PAS) té el següent objectiu:
•

Establir una primera organització logística de suport, assistència i cooperació
comarcal a les funcions municipals de protecció civil – tant en la planificació i
prevenció, com en l’emergència i la rehabilitació (retorn a la normalitat després
d’una emergència) -, per afrontar els sinistres amb majors garanties

En cap cas el servei d’assistència i suport comarcal substitueix l’autoritat que la Llei de
Protecció Civil atorga a l’alcalde/essa en els seu àmbit municipal, ni l’eximeix de les
seves responsabilitats. La implantació del PAS no suposa, per tant, el traspàs de les
competències municipals en matèria de protecció civil a la comarca. Els alcaldes i
alcaldesses, i els altres directors/es dels plans d’emergència, conserven la direcció
dels serveis i autoritats pròpies
Consta de 4 documents:
-

1 - Document principal

-

2 - Document de suport a la planificació i prevenció

-

3 - Document d’assistència i suport a emergències

-

4 - Document d’assistència i suport pel retorn de la normalitat

-

5 - Annexos

Document 1 – Principal
Consta de tres parts. La primera és d’informació territorial de la comarca, així com els
seus recursos naturals, infraestructures i altres característiques pròpies. S’analitzen els
riscos als quals estan sotmesos els municipis i l’estat de redacció del Planejament
d’emergències, així com el marc legal, autonòmic i estatal.
En la segona part es defineixen les línies d’acció que es volen aconseguir. Es defineix
com es donarà l’assistència i suport als municipis abans, durant i després de
l’emergència, així com els motius i els objectius del Pla de Suport.
Es fa un repàs dels recursos propis de la comarca per fer front a les emergències i de
l’organització comarcal actual.
En la tercera part, d’implantació i manteniment, es programen les fases necessàries
per la correcta aplicació del Pla de Suport, el seu manteniment, les actualitzacions
necessàries i les seves revisions.

Document 2, de suport a la Planificació i Prevenció
L’objectiu d’aquest document és ser la posada al dia de la planificació i la prevenció en
protecció civil a nivell comarcal. Estableix quina és l’estructura tècnica actual i quina
seria la més idònia.
L’organització de l’estructura tècnica i administrativa ha d’estar adaptada a les
necessitats reals de la comarca, és per això que es proposa, en aquest document, una
estructura molt simplificada que s’haurà d’anar adaptant amb les revisions i
actualitzacions del Pla de Suport Comarcal.
Es realitza un repàs a l’estat del Plans de Protecció Civil a la comarca, tant els bàsics,
com els especials, i també els plans específics, i d’autoprotecció a les urbanitzacions i
a les instal·lacions. Es fa una anàlisis de la problemàtica de l’elaboració del
planejament municipal, amb la conclusió que, encara que la comarca estigui sotmesa
a tot tipus de riscos, la protecció civil no es considera un servei prou important. Fruit

d’aquest anàlisi es proposa una primera estructura comarcal, amb coordinació amb els
municipis, per organitzar la protecció civil a l’Alt Empordà i poder donar suport als
municipis.
Es proposa doncs la creació de la figura del Tècnic Comarcal de Protecció Civil i la
creació de la Comissió Comarcal de Protecció Civil.
En l’apartat 3 es concreta el suport que aquest Pla donarà en els municipis: en
l’elaboració del planejament, en l’anàlisi de riscos a nivell comarcal, en els avisos i
comunicats, i en la formació de les persones relacionades amb les emergències i la
redacció dels manuals per a emergències en els serveis que depenen del Consell
Escolar (transport i menjador escolars, abocador, transport de residus...)

Document 3 – Assistència i Suport a les Emergències
És durant les emergències quan queda més palès la manca de recursos d’alguns
municipis. Aquest document exposa doncs les actuacions de recolzament als
municipis durant l’emergència. El Pla no s’activa per si sol, sinó a petició del municipis,
adherits al PAS, que es trobin en una situació d’emergència i hagin activat el seu Pla
La Direcció de l’emergència serà dels Alcaldes, sempre i quan no s’activi un pla
autonòmic (el Procicat o plans especial) ja que, en aquest cas, la Direcció anirà a
càrrec del Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. Ha de quedar
clar, en aquest punt, que la competència i l’autoritat que té l’Alcalde en matèria de
protecció civil, l’ha d’assumir. La funció del Pla d’assistència i suport és recolzar-los i
no substituir-los.
El suport que donarà aquest PAS als municipis es concreta en els següents punts:
a) Suport tècnic als Alcaldes/esses i tècnics municipals per facilitar la presa de
decisions.
b) Suport logístic als municipis per a fer front a les necessitats derivades de
l’emergència.
c)

Suport als grups actuants integrats en els PAM municipals per a l’execució
de les tasques definides en els PAM.

d) Suport logístic i tècnic a la resta de grups actuants (Bombers, Mossos
d’esquadra...) que ho sol·licitin.
e) Cessió i coordinació dels recursos comarcals.

També es concreta l’actuació en emergències que afectin un sol municipi o diferents
municipis i els criteris de priorització del suport.
En l’apartat 3 s’especifica quina seria l’estructura tècnica comarcal per organitzar el
suport als municipis durant l’emergència, i els recursos que disposa el Consell
Comarcal i els seus responsables.

Document 4 - Assistència i Suport pel Retorn de la Normalitat
L’objectiu final d’aquest document és el retorn a la normalitat i restituir els béns
destruïts en l’emergència. L’assistència i el suport que es planteja en aquest document
ha de començar un cop finalitzada la situació d’emergència i serà diferent segons el
tipus d’emergència i del tipus d’ajudes que es donin .
Cal destacar que la recuperació pot ser de dos tipus:
a) Intervenció directa: actuacions realitzades per tal de poder tornar a la normalitat.
b) Ajudes, subvencions o exempcions
En la primera part del document es proposa l’estructura tècnico-administrativa inicial
per poder donar l’assistència i suport al retorn de la normalitat.
En la segona part, es descriuen els mecanismes per la recopilació de dades de danys i
altres mesures que s’hagin de dur a terme. La tasca del Tècnic Comarcal de Protecció
Civil serà la de recopilar tota aquestes dades i, si els municipis així ho sol·liciten,
col·laborar en les fases de rehabilitació.
La tercera i última part del document, descriu quin serà el suport en la recerca d’ajudes
i subvencions per la compensació dels danys produïts per l’emergència i com es
poden fer els avisos a la població per a que siguin eficients. El Tècnic Comarcal pot
ajudar en l’atenció al públic en aquells municipis que ho sol·licitin.
Document 5 - Annexos del Pla de Suport
Annex 1 – Escrits municipals d’adhesió al Pla de Suport. Com que encara no hi ha
aquest protocol, s’hi relacionen els municipis amb conveni per l’elaboració dels plans
de protecció civil municipals.
Annex 2 – Directori Telèfonic de totes les persones i empreses que poden estar
involucrades en una emergència.
Annex 3 – Mitjans i Recursos, del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Annex 4 – Cartografia.

