1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
1. 1.3 Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Tipologia del servei i objectius
Plans d’actuació municipals (PAM) – Document Únic de Protecció Civil
Municipal (DUPROCIM)
 Suport tècnics als ajuntaments per a la redacció, l’homologació i l’actualització
dels PAM en cas d’emergència (36 PAM aprovats en el període 2009-2013). Des
de 2015 el format dels documents passa a anomenar-se Document Únic de
Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).
 Suport tècnic als ajuntaments per a la implantació dels PAM (jornades de
formació, fulletons informatius, etc.).
 Tramesa i seguiment dels PAM al Servei Territorial de Protecció Civil de la
Generalitat.
 Suport en els simulacres realitzats pel Servei d’Implantació de la Direcció General
de Protecció Civil
Plans d’autoprotecció (PAU)
 Suport tècnic als ajuntaments per al compliment normatiu dels PAU en els edificis
municipals i activitats.
 Redacció, actualitzacions, revisions i simulacres dels PAU per a festes majors,
llars d’infants, concerts, balls, poliesportius, pavellons municipals i trobades.
 Suport tècnic als Ajuntaments per a la tramitació electrònica dels plans
d’autoprotecció (plataforma Hermes).
 Suport tècnic als ajuntaments per al compliment normatiu dels PAU en els edificis
municipals i activitats.
Pla d’Actuació i Suport comarcal de l’Alt Penedès (PAS)
 El PAS comarcal de l’Alt Penedès és un pla territorial supramunicipal que coordina
tots els recursos municipals que hi ha a l’Alt Penedès, a nivell de prevenció i
intervenció en matèria de protecció civil.
Objectiu: planificar i ordenar la Seguretat Ciutadana i la Protecció Civil en l’àmbit
comarcal

Dades 2021
 Seguiment tècnic en la entrega de documents definitius i tramitació per a la
homologació dels mateixos al departament d’Interior dels DUPROCIMS de les
Cabanyes, Olèrdola, Subirats, Avinyonet del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues i
Castellet i la Gornal
 Seguiment tècnic de la redacció del document de revisió del PAS comarcal
 Adquisició de 6 anemòmetres i per tal de disposar d’una xarxa de dades amb
monitorització en continu de la velocitat del vent amb l’objectiu de poder tenir
dades “on time” amb avisos de ràfegues de vent prèviament establerts
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Actualització PAS comarcal – 8.000 € (suport econòmic 100% DIBA Catàleg de
serveis).

Aspectes a destacar 2021
Desenvolupament del Pla VENTCAT amb
d’anemòmetres a la comarca de l’Alt Penedès
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