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OBJECTIUS DEL GT1 Participació ciutadana i gestió 
municipal

Curt (< 2anys)Termini d'implantació:

Indicadors de seguiment relacionats:

Objectius relacionats:

Observacions:

Ajuntament de Granollers - Àrea de Serveis 
Municipals, Mobilitat i Seguretat

Prevenció de riscos ambientals

Estat d'execució/any: Prioritat:

Valoració econòmica: 

Objectiu mesurable:

Sense valoració

Adaptació del pla de protecció civil a la normativa 
vigent.

Accions del GT7 Índex accions

Període d'execució: Mesos

8 Actualització del Pla de protecció civil municipal

Descripció:

Baixa

Baixa

Es proposa, en aquesta acció, desenvolupar, homologar i mantenir actualitzat el 
Pla de protecció civil municipal, que haurà de coordinar totes les actuacions 
amb relació a la prevenció i gestió dels riscos municipals que l’Ajuntament ha 
de dur a terme. El Pla haurà de resoldre, com a mínim, els aspectes següents: 

• Desenvolupar Manuals d’actuació concrets per a cadascun dels riscos 
detectats: 

o El risc d'inundacions a Granollers ha estat qualificat 
d'important (risc mitjà) segons el Pla especial d'emergències 
per a inundacions a Catalunya, INUNCAT, i això obliga a 
elaborar el pla d'actuació municipal específic per a casos 
d'inundacions. Cal fer-ne una anàlisi detallada, determinant les 
zones inundables en funció del risc (risc alt, mitjà o baix), els 
elements vulnerables (persones o béns), i quin tipus  
d'inundació es produeix (per precipitació in situ, avinguda del 
riu...) 

o L'any 2000 l'Ajuntament va aprovar el Manual d'actuació enfront 
de nevades. Cal fer-ne l'actualització 

o Elaborar un estudi sobre el tipus i la quantitat de transport de 
mercaderies perilloses al seu pas pel municipi de Granollers i 
del risc que comporta i posteriorment elaborar el manual 
d'actuació corresponent, que caldrà mantenir-lo actualitzat 

A més el Pla haurà de: 

• Preveure els efectes ambientals conseqüència de les possibles activacions 
del mateix Pla.  

• Dissenyar, elaborar i executar un pla d'informació que prevegi les diferents 
particularitats del municipi. 

• Inclusió de mecanismes de comunicació: sistema d’avisos a la població, 
incloent sirenes, megafonia fixa i mòbil, i simulacres. 

• Preveure els mecanismes d'informació i comunicació. 




