PLANS D’EMERGENCIES I EL COS D’AGENTS
RURALS
El 16 de maig de 1995, el Consell Executiu va aprovar el Pla de Protecció Civil de Catalunya
(PROCICAT).
El PROCICAT va esdevenir el pla territorial de protecció civil de Catalunya així com el pla
director que va establir el marc organitzatiu i els principis que posteriorment recollí la Llei
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. L’objectiu final del pla és fer front a les
emergències generals, associades a riscos no especials, que es puguin produir en l’àmbit de
Catalunya i d’àmbit inferior.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix, a l’article 132, el següent:
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en
tot cas, la regulació, la planificació i l'execució de mesures relatives a les emergències i la
seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, que inclouen
els serveis de prevenció i extinció d'incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals
en aquesta matèria, respectant el que estableixi l'Estat en exercici de les seves competències en
matèria de seguretat pública.
La Generalitat garanteix la protecció civil a Catalunya amb els serveis públics de protecció civil
propis (Direcció General de Protecció Civil) i amb l'assignació de funcions de protecció civil a
d'altres serveis públics que actuen en cas d’emergència.
La Protecció Civil consisteix alhora en l'autoprotecció personal i en un servei públic, adreçats a
garantir la seguretat dels ciutadans, béns i medi ambient davant les calamitats.
Segons la LLEI 17/2003, de 4 de juliol, del cos d'agents rurals, en el seu article 5, estableix que,
dins de les seves funcions de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió, el Cos d'Agents
Rurals participa en els plans de protecció civil, d'acord amb les previsions d'aquests.
En el DECRET 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Cos d’Agents
Rurals, en l’article 4, principis d’actuació, s’estableix que els i les membres del Cos d’Agents
Rurals, quan actuïn com a agents de l’autoritat en l’exercici de llurs funcions, han de tenir accés
a la informació i han d’integrar-se al sistema de seguretat de Catalunya. El Cos d’Agents
Rurals participa en els plans de protecció civil, d’acord amb les previsions d’aquests plans.
Entre les funcions bàsiques, dins de l’àmbit material d’incendis forestals, el Cos d’Agents
Rurals té la col·laboració en la realització i en l’aplicació dels plans de protecció civil per
emergències degudes als incendis forestals, així com d’altres eines de la gestió del risc.
LLEI 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, segons la
seva Disposició Addicional Sisena:

Els Agents Rurals, quan actuïn com a agents de l'autoritat, en l'exercici de les funcions que els
atribueix la Llei que regula aquest Cos, tenen accés a la informació i s'han d'integrar en el
sistema de seguretat de Catalunya.

És per aquest motiu que el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya és troben
inclosos en diversos dels Plans d’emergències.

PROCICAT
Pla de Protecció Civil de Catalunya.
Una de les estructures que es preveu en el PROCICAT són el grups d’actuació, estructura que
es repeteix en la resta de plans.
Els grups d’actuació executen les ordres emanades del/de la director/a del Pla. Aquests grups
estan coordinats en el lloc de l’emergència pel responsable del Centre de Comandament
Avançat (CCA).

Els grups d'actuació formen la part operativa del PROCICAT. Cada grup està format per
personal especialitzat i els seus mitjans. Hi ha 5 grups d’actuació:
1. Grup d'intervenció



Coordinador - responsable: serà assumida pels diferents comandaments del cos de
Bombers de la Generalitat
Té com objectiu principal combatre el sinistre i fer el salvament de les víctimes.

2. Grup d’ordre



Coordinador - responsable: serà assumida pels diferents comandaments del cos de
Mossos d’Esquadra.
Té com objectiu principal garantir la seguretat ciutadana a la zona del sinistre i
col·laborar si s’escau, en l’evacuació de la població.

3. Grup logístic



Coordinador - responsable: Sotsdirector General d’Operacions de la Direcció General
de Protecció Civil
Té com objectiu donar suport a l’abastament de les necessitats bàsiques dels evacuats i
dels grups d’actuació.

4. Grup sanitari



Coordinador : correspon al Director tècnic del Pla Integral d’Urgències de Catalunya
(PIUC) o la direcció de SEMSA
Té com objectiu principal fer l’assistència sanitària “in situ” dels afectats per
l’emergència, estabilitzar-los i distribuir-los per tal que rebin assistència hospitalària

5. Grup expert en Funció del risc


És el grup encarregat del control i l’assessorament tècnic de la situació i dels efectes
que aquesta pot causar sobre la població i el medi ambient.

El PROCICAT inclou el Agents Rurals, de forma genèrica, dins el grup d’ordre.Per assolir
aquest objectiu, el grup d’ordre ha d’assumir les funcions següents:
-

Fer la vigilància i les tasques que siguin necessàries per assegurar la seguretat ciutadana
a la zona del risc o calamitat.
Executar el control d’accessos/control de trànsit.
Col·laborar, en el cas que siguin requerits, a les tasques d’avís a la població.
Col·laborar en les tasques d’acompanyament de vehicles o subministres que es
considerin bàsics.
Dirigir i organitzar, si cal, l’evacuació de la població, o qualsevol altra acció que
impliqui moviment gran de persones.
Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA.
Exercir les funcions de policia judicial.
Controlar que es compleixen determinades ordres, manaments o prohibicions emanades
de la Direcció del Pla durant la gestió de l’emergència i que tenen la finalitat de protegir
la població. Per exemple: talls en el subministrament d’aigua en males condicions o
prohibicions de pesca en determinats trams de cursos fluvials degut a episodis greus de
contaminació.

El CAR també està considerat com una font d’informació en el risc de pluges, en el risc
d’inundacions i/o avingudes i en el risc de neu.
També està inclòs dins el grup logístic en referència a fenòmens de fort vent.

INFOCAT
Pla Especial d’Emergències per Incendis Forestals de
Catalunya

Amb inclusió del Cos d’Agents Rurals en:


Grup d’intervenció, amb les següents funcions:
-

-



Fer una avaluació inicial de l'incendi i trametre'n les conclusions que se'n derivin.
Combatre l'incendi, auxiliar les víctimes i aplicar les mesures de protecció adients,
en col·laboració amb els serveis
d'extinció d'incendis i salvaments
Donar el suport necessari per a
l'establiment del CCA.
Col·laborar en l'establiment de les
esquadres de reserva.

Grup d’avaluació dels incendis forestals i dels riscos associats. Funcions:
-

-

Dur a terme les actuacions de preparació adients en situacions de Pre-Alerta
Determinació de les característiques de
l'incendi forestal i de la seva possible
evolució
Primera estimació dels danys
Avaluació i seguiment, en el lloc de
l'emergència, de l'incendi forestal
Localització de l'origen de l'incendi i les
possibles causes
Delimitació geogràfica de l'àrea afectada

-

-



Informar puntualment al CECAT, a través del seu coordinador operatiu, amb tota la
informació rellevant que vagi obtenint
Elaborar les prediccions meteorològiques adients amb la periodicitat que els grups
d'actuació requereixin
Donar el suport necessari per a l'establiment del CCA
Informar al coordinador del CCA i atendre les seves instruccions amb la màxima
diligència a través dels seus comandaments naturals
Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA
Assessorar tècnicament i recomanar al Director o Directora del Pla, a través del
CECAT, les mesures de protecció més adients en cada moment, tant per a la
població com per als grups d'actuació, per al medi ambient, i per als béns en
general.
Prestar suport tècnic a la Sala del CECAT quan l'emergència ho requereixi
Fer les recomanacions i el seguiment de les tasques de recuperació i rehabilitació
de la zona, si escau, d'acord amb el que preveu la Llei 4/1997 i que estan recollides
en el Pla de Recuperació.

Grup d’ordre. Funcions:
-

-

-

-

-

Dur a terme les actuacions de preparació adients en situacions de Pre-Alerta
Rebre i notificar en primera instància l'existència de l'emergència i al 112 i al
CECAT
Garantir la seguretat ciutadana, en tot moment, en la zona afectada
Garantir que tots els grups d'actuació puguin realitzar les seves funcions sense cap
impediment
Garantir el control d'accessos
a la zona afectada, així com
l'orientació i, si cal,
l'acomboiament dels grups
d'actuació en aquesta zona
Facilitar la informació
necessària als altres grups per
tal que puguin desenvolupar
les seves funcions
Informar puntualment al
CECAT, a través del seu coordinador operatiu, amb tota la informació rellevant
que vagi obtenint
Executar l'evacuació a proposta del Director o Directora del Pla; en absència
d'aquesta figura i justificadament, aquesta ordre pot venir directament del
coordinador operatiu del Grup d'Intervenció
Prestar suport tècnic a la Sala del CECAT quan l'emergència ho requereixi
Informar al coordinador del CCA i atendre les seves instruccions amb la màxima
diligència a través dels seus comandaments naturals.



Comitè tècnic del seguiment de risc d’incendi forestal. Funcions:
-



Analitzar i valorar el risc d'incendi forestal
Fer el seguiment, la vigilància i el control del risc
Avaluar les conseqüències derivades del risc d'incendis forestals

Centre de coordinació operativa de Catalunya (CECAT), dins l’Estructura de Suport
Tècnic a la Gestió de l'Emergència.

INUNCAT
Pla Especial per Inundacions a Catalunya.
Amb participació del Cos d’Agents Rurals en el:





Grup d’intervenció.
Grup d’ordre.
Grup logístic
Comitè tècnic de seguiment de risc
d’inundacions.

NEUCAT
Pla Especial d’Emergències per Nevades a Catalunya.

Amb participació del Cos d’Agents Rurals en el:

Grup d’intervenció.
Personal del Cos d’Agents Rurals amb la
formació adequada per participar en tasques de recerca
i rescat de persones atrapades o afectades per la
nevada.


Grup d’ordre.
Cos d’Agents Rurals en cas que participin en tasques de control o tall
d’accessos a pistes forestals, refugis, etc.
En funció de l’activació dels diferents òrgans contemplats al pla NEUCAT,
s’integraran dins la seva estructura membres de la PG-ME i del Cos d’Agents
Rurals, així com de les diferents Policies Locals afectades.

Quan es convoqui el Consell Assessor, totalment o parcial, els representants de
les Direccions Generals de la Policia i de Medi Natural i Biodiversitat, com a
integrants d’aquest òrgan poden requerir l’assessorament tècnic dels membres
del Grup d’Ordre. També s’hi incorporaran els màxims representants operatius
de la PG-ME i del CAR.
-

En funció de l’activació dels diferents òrgans contemplats al pla NEUCAT el
CAR pot emprendre les següents accions:
 Informar sobre gruixos de neu en les pistes forestals i/o carreteres que
es determinin
 Informar sobre pistes forestals i/o carreteres tallades, nuclis o masies
aïllades, etc.
 Col·laborar en cas de necessitat en efectuar els tipus d'avís a la població
que es determinin ( megafonia, etc.., )
 Actuacions incloses en plans territorials o específics.(accessos a
massissos, espais naturals, etc.)
 Participar en tasques de control (o tall) d’accessos a pistes forestals,
refugis, etc... i establir l’obligatorietat de l’ús de cadenes quan
s’escaigui
 A petició del grup sanitari i la d’altres grups, col·laborar en les seves
tasques a zones de difícil accés
 Incorporació en cas que s’estableixi al CCA
 Col·laborar segons l’establert en el PAG en l’evacuació/confinament
 Col·laborar en la vigilància de les zones evacuades.
 Col·laborar en cas necessari en l’escolta de combois especials (
autobús escolar, carburants, etc..)
 Col·laboració en l’evacuació i trasllats de persones que s’hagin quedat
atrapades a la via o ferrocarril



Suport Tècnic a la Gestió de l’Emergència.

ALLAUCAT

Pla Especial d’Emergències per Allaus a Catalunya.
Amb participació del Cos d’Agents Rurals en el:







Grup d’intervenció.
Personal del Cos d’Agents Rurals amb la formació
adequada per participar en tasques de recerca i
rescat de persones atrapades o afectades per allaus.
Grup d’ordre.
Suport tècnic de la direcció del pla.
Comitè tècnic de seguiment del risc d’allaus.
Detecció de l’emergència.

CAMCAT
Pla Especial d’Emergències per Contaminació Accidental de les Aigües Marines a Catalunya.
Amb participació del Cos d’Agents Rurals en el:



Grup d’intervenció terra.
Grup d’ordre terra.

RADCAT
Pla Especial per a Emergències Radiològiques de Catalunya.
La participació del CAR serà la següent:




Pla activat en alerta. Si la direcció ho cregués necessari s’avisarà al Cos d’Agents
Rurals.
Pla activat en emergència 1. Si la direcció ho cregués necessari s’avisarà al Cos
d’Agents Rurals.
Pla activat en emergència 2. El CECAT informarà de l’activació en emergència,
s’avisarà al Cos d’Agents Rurals.

PLASEQCAT
Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic a Catalunya
Amb participació del Cos d’Agents Rurals en el:



Grup d’ordre.
- Incorporació del cos d’agents rurals dins del grup d’ordre en la darrera revisió del
PLASEQCAT.

PEMONT
Procediments de Resposta per Emergències a Montserrat.
Amb participació del Cos d’Agents Rurals en el:




Grup d’intervenció, si s’escau.
Grup d’ordre.
En funció de les característiques concretes
de l’emergència i de la seva evolució, pot
ser convocat, al consell assessor, un
representant del Cos d’Agents Rurals.

