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1. Conceptes
A què fa referència dins un PAESC?
Distribució geogràfica de la dominància de patologies, informació que indiqui l’efecte sobre
la salut (biomarcadors, reducció de la fertilitat, epidèmies) o el benestar en els éssers
humans (cansament, estrès, mort...) relacionant de forma directa (onades de calor,
sequeres, inundacions, i d’altres) o indirecta (qualitat i disponibilitat d’aigua, OMG,...) amb la
qualitat del medi ambient.
També inclou els serveis d’atenció sanitària i la infraestructura relacionada (p.ex. hospitals,
CAPs, dispensaris, farmàcies...)

2. Accions (9)
Protocol d'actuació envers les persones vulnerables a les onades de calor i de
fred







Considerar les projeccions climàtiques sobre onades de calor i fred al municipi.
Llistar i actualitzar un el cens de persones i famílies en situació de risc, i de persones vulnerables.
Identificar accions i serveis disponibles
Definir llindars d’activació del protocol (tenir en compte el POCS)
Identificar agents implicats en l’execució de les accions
Accions:
preventives (formació, comunicació, servei telefònic permanent, fer auditories
energètiques...)
durant l’episodi: obrir refugis climàtics, acompanyar gent gran, sense sostre a espais
habilitats, activar protocols per treballs a l’exterior.
 Fer-ne un seguiment.

Protocol d'actuació pel control i la prevenció de malalties tropicals transmeses
per vectors
 Identificar el risc d’afectació futura de malalties tropicals transmeses per vectors al municipi.
 Identificar, si n’hi ha, totes les actuacions i serveis disponibles actualment en cas d’aquests episodis
i necessitat de reforçar actuacions i serveis actuals.
 Considerar el Protocol marc del departament de Salut i identificar altres agents implicats.
 Exemples d’accions a incloure:
 Formar i informar a la població sobre les malalties.
 Reforçar la vigilància durant el període d'activitat del vector.
 Prendre mesures per evitar el contacte del cas sospitós amb els mosquits mentre el cas
estigui simptomàtic.
 Control del vector (en cas mosquit tigre): evitar aigua estancada, netejar embornals dels
carrers, instal·lar mosquiteres en equipaments... Dipsalut ofereix ajuda als municipis.
 Seguiment.

Campanyes pel control de plagues que afecten a la salut pública (mosquit tigre,
vespa asiàtica, meduses, etc.)
 Realitzar campanyes d’informació i alerta a la població i un protocol pel control i detecció precoç de
plagues que afecten a la salut, com són el mosquit tigre, la vespa asiàtica...
 Fer difusió de les campanyes del Departament de Salut i de Dipsalut.
 Xerrades, fulletons, cartells informatius en equipaments...
 Consells:
 Instal·lar mosquiteres
 Mantenir tapades les escombraries.
 Tapar esquerdes de parets i sostres.
 (...)

Refugis climàtics: posar a disposició de la ciutadania i dels col·lectius
vulnerables els equipaments públics amb climatització
Edifici públic amb climatització on la ciutadania pot accedir per "refugiar-se" de la calor o del fred.
100% de la població els tingui a menys de cinc minuts del seu domicili.
 Identificar edificis, equipaments, pavellons, etc. amb climatització, que puguin servir de refugis
climàtics.
 Identificar parcs municipals amb ombra on s'adquireixi cert confort tèrmic i que per tant puguin
servir com a refugi climàtic en episodis de calor.
 Adaptar i adequar edificis o parcs: incorporar verd urbà, zones amb aigua, rehabilitació d’edificis per
millorar-ne la seva eficiència...

Promoure accions com la de “Boscos per la salut”
Valor del bosc com a teràpia natural.
Accions per protegir i promoure l’ús dels boscos com a boscos terapèutics i itineraris de salut per al
gaudi i refresc de la ciutadania del municipi tant amb l’objectiu de millorar la salut de la població.
 Identificar zones de bosc (preferiblement de bosc madur) al municipi adequades.
 Coordinar-se amb els ens necessaris per adequar el bosc (si s’escau).
 Promoure la participació de la ciutadania, comerços, industries del municipi en iniciatives com
Compensa Natura

Ajustar els horaris dels serveis municipals, activitats i uniformes a les
condicions climàtiques
 Per tal de reduir la vulnerabilitat a les onades de calor i de fred dels treballadors municipals, dels
escolars i de la ciutadania, ajustar els horaris dels serveis municipals així com de les activitats i
uniformes dels treballadors a condicions climàtiques i a l’època de l’any.
 Incloure-ho en plecs.

Altres
 Avisos en relació amb la qualitat de l’aire (especialment per a l’ozó troposfèric i els al·lèrgens).
 Crear el Consell de salut del municipi per tal que contempli mesures d’adaptació al canvi climàtic.
 Crear i difondre una aplicació municipal pel mòbil com a sistema d’alerta.
 Optimitzar el manteniment de fonts, brolladors i estanys artificials.
 Control d’espècies invasores i gestió de plagues (també Agricultura).
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1. Conceptes
Definició de Protecció Civil:
“És aquell servei públic destinat a la protecció física de les persones i dels béns,
en situació de greu risc col·lectiu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària,
en la que la seguretat i la vida de les persones poden perillar i sucumbir
massivament...”
Llei 2/1985, sobre Protecció Civil
La protecció civil s’ocupa de les grans emergències i de la gestió del risc quotidià
quan és necessària la coordinació entre diferents organismes.
1. Servei públic amb àmplia participació d’administracions, organismes i particulars.
2. Organització pròpia que coordina les funcions de protecció civil dels anteriors.

Risc

“Contingència a la qual està exposat algú o alguna cosa, perill incert”.

A què fa referència dins un PAESC?
Funcionament dels serveis de resposta a emergències i de protecció civil de les autoritats (policia,
bombers, ambulàncies, autoritats de protecció civil...) i inclou la reducció i gestió del risc de desastres a
nivell local (p.ex: planificació per casos d’emergència, coordinació, equips...).

 Plans de protecció civil al municipi
 Instal·lacions:
- Parc de bombers
- Hospital, centres d’atenció primària, dispensaris...
 Personal propi de protecció civil
- Servei de protecció civil al municipi
- Voluntaris de protecció civil
 Personal no propi (però amb funcions de protecció civil)
- Mossos d’esquadra, policia local,...
- Bombers, SEM,
- ACA, Territori i sostenibilitat, IGC
- (...)

2. Accions (12)
Actualització (o redacció) del DUPROCIM (Document únic de protecció civil
municipal) tenint en consideració les projeccions i impactes associats al canvi
climàtic i garantint els sistemes d’alerta adients

Qui?






Municipis amb més de vint mil habitants
Municipis amb la consideració de turístics
Municipis considerats de risc especial per la seva situació geogràfica
Municipis considerats de risc especial per la seva activitat industrial
Municipis afectats per riscos objecte de plans especials degudament aprovats pel Govern
Guia i plantilla del DUPROCIM elaborada des de la Direcció General de Protecció Civil

Optimitzar, revisar i millorar els sistemes d'alerta i comunicació amb la
població

Quins?












Els mitjans de comunicació locals (TV locals, ràdio, etc.).
Web municipal.
Xarxes socials municipals
Panells informatius.
Telefonia fixa i mòbil.
Protecció Civil
Meteocat
Aplicació mòbil municipal
Sirenes de titularitat municipal
Megafonia fixa o mòbil
Oficines de turisme.

Estructures de protecció en zones inundables i en zones costaneres (dics,
gabions, geotèxtils, motes, etc.)

Qui?
 Zones inundables
 Zones costaneres

Què?
 Mesures dures:
a)espigons, esculleres, gabions, geotèxtils, revestiments, dics, etc (impacte ambiental, social i
econòmic).

b) basses de laminació, terraplens paral·lels als cursos fluvials, i remodelació d’estructures com
ponts, assuts, motes…
 Mesures toves: regeneració de dunes a les platges.

Realitzar simulacres per a emergències

Tipus
 Simulacre de despatx
No mobilitza mitjans, és a dir, no es realitzen maniobres pròpies dels serveis d’emergències. El seu
objectiu principal és la pràctica en la presa de decisions.
 Simulacre en centres educatius
A inici de curs comprovar que pla emergència actualitzat i fer simulacre (d’evacuació o
confinament) durant el 1T del curs escolar.
 Simulacre de confinament de població
L’objectiu: informar als ciutadans, d’una forma més propera i pràctica, sobre què cal fer en cas
d'accident químic, i practicar les mesures d'autoprotecció preestablertes per el confinament.
Inclou diversos estudis previs: on es farà, quina població hi ha, equipaments...talls de trànsit...
 Simulacre d’evacuació de dependències municipals

Revisió d’hidrants
Redactar una ordenança d’hidrants per regular-ne la instal·lació, revisió i manteniment (incloent
existència, funcionament, pèrdues i procedència de l'aigua d'aquests).
L'ajuntament farà un seguiment per tal que es compleixi aquest requisit per part de les entitats
gestores.
Entre altres, s’inclourà a l’ordenança la revisió del següent per l’entitat gestora, tenint en compte el
Reglament RD 513/2017 (RIPCI: Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis).

Limitar l’accés motoritzat al medi natural
Redactar una ordenança de camins (o modificar l’existent) per regular l’ús dels camins i vies
municipals per tal de limitar l’accés motoritzat al medi, sobretot en moments d’alt risc d’incendi.
Incloure un apartat de limitació a l’accés motoritzat al medi natural on s’estableixin limitacions
específiques pel municipi en relació als vehicles amb accés restringit, a la velocitat permesa, l’àmbit
territorial d’aplicació, la vigència de la limitació (segons les èpoques de major circulació identificades, si
s’escau), les sancions a aplicar.
Instal·lar barreres i indicadors informatius en els camins rurals en els quals l’accés motoritzat hi sigui
restringit en moments d’alt risc d’incendi forestal.

Altres
 Crear sistemes d'alerta ciutadana primerenca (early warning systems) per a onades de calor, de
fred, llevantades i temporals de mar, etc.
 Estudi d'identificació de riscos geològics al municipi i Pla d'acció (despreniments, esllavissades,
erosió, fluxos torrencials, allaus, esfondraments i subsidències)
 Inventari d'equipaments municipals i edificis privats situats en zones de risc i reubicació progressiva
 Avaluar la pujada del nivell del mar al municipi
 Limitar l’antropització de les lleres i fer-ne el manteniment com a prevenció
 Revisar les pòlisses d’assegurances contractades per l’ajuntament i garantir que donen cobertura
als riscos associats al canvi climàtic (sequeres, inundacions, tempestes, etc.)

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

