
1

13 de desembre de 2019

Protecció Civil en incendis 
forestals
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Definició protecció civil

PROTECCIÓ CIVIL és 
el conjunt d’accions destinades a 

PROTEGIR

PERSONES
BÉNS 

MEDI AMBIENT

davant situacions de 

GREU RISC COL·LECTIU
CATÀSTROFE 

CALAMITAT PÚBLICA



Qui forma part de la protecció civil?
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Estructura i organització dels plans
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Tipus de plans 
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Fases dels plans d’emergència
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Llei de Protecció Civil

Competències de l’administració local

• Els municipis són les entitats bàsiques de la protecció civil a 
Catalunya i disposen de capacitat general d'actuació i de planificació 
en aquesta matèria. Exerceixen les funcions que els atribueix aquesta 
Llei i qualsevol altra que, sense contravenir-la, resulti necessària en 
l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les persones, dels 
béns i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de 
catàstrofes o de calamitats públiques

 Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya



8

Llei de Protecció Civil

Competències de l’Alcalde/essa

• L‘Alcalde/essa és l'autoritat local superior de protecció 
civil, sens perjudici de les funcions del Conseller/a 
d’Interior en el cas d'activació d'un pla de la Generalitat.

• Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit 
municipal i comunicar al Conseller/a d’Interior l'activació i 
la desactivació dels dits plans, mitjançant el CECAT.

• Elaborar i mantenir el catàleg de recursos i serveis 
mobilitzables per a la protecció civil en el municipi. 
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Servei municipal de protecció civil

Es imprescindible que cada municipi tingui un responsable 
o tècnic que s’ocupi de la protecció civil:

 Que sàpiga què cal fer en cas d’emergència i doni suport 
a l’Alcalde/essa i a la resta de govern.

 Que hagi previst les necessitats que es produiran.

 Que tingui organitzat qui farà cada actuació.

 Que sàpiga on pot trobar els recursos que pugui 
necessitar.

(si sap tot això té el DUPROCIM fet i l’ha implantat) 
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Voluntaris de Protecció Civil

En el cas que el municipi tingui AVPC (Associació de 
Voluntaris en Protecció civil):

 Necessitats de col·laboració voluntària: tasques a 
desenvolupar.  Grup logístic, tasques en prevenció, 
sensibilització, etc.

 Dirigir i formar al voluntari.
 Coordinar i controlar la programació d’activitats i el 

Funcionament dels voluntaris de protecció civil.
 Recursos municipals de coordinació, formació, etc.
 Protocols i procediments.
 Altres voluntariats: ADF, Creu Roja…



11

Emissores de la Xarxa Rescat

• RESCAT és la xarxa de Radiocomunicacions 
d’Emergència i Seguretat de la Generalitat de Catalunya.

• Té la voluntat de servir a tots i cadascun dels col·lectius 
implicats en la seguretat i les emergències.

• Neix amb la voluntat d’arribar a tots els indrets del territori. 
Cobertura a més del 98% del territori.

• La Tecnologia Digital permet la convivència de diverses 
flotes dins la mateixa xarxa, de forma independent amb la 
possibilitat de connectar-te amb d’altres de forma ràpida i 
a tota Catalunya.

• RESCAT fa servir l'estàndard de Radiocomunicacions 
TETRA (TErrestrial Trunked RAdio).

• El govern de la xarxa és a càrrec del Departament 
d’Interior.

Què és RESCAT?

Dd1
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Dd1 Departament d'Interior; 11/12/2019
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Portal WEB disponible per consultes i tràmits:
https://www.rescat.gencat.cat

 Informació de la Xarxa RESCAT.
 Consultes de cobertura, documentació, incidències i 

material.
 Tràmits d’obertura i validació d’incidències.
 Peticions d’informació i formació.
 Enviament de correus i suggeriments.
 Preguntes freqüents.

Per qualsevol altre consulta es disposa d’un servei d’atenció 
24h durant tots els dies de l’any:

93 246 79 00
usuaris.rescat@gencat.cat

Oficina de la Xarxa Rescat
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Protocol de comunicacions
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Albert Perramon
Tècnic de Protecció Civil als SSTT de Girona

a.perramon@gencat.cat
872.97.57.59


