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1. 
Introducció 

 

1.1. Objectiu 
 
El Pla d'Actuació Municipal davant del Risc Sísmic de l’Alcúdia (PAM Sísmic), té com a objectiu  la 
màxima protecció per a les persones i els béns, que puguen resultar afectats per un terratrèmol, 
establint per a això una estructura d'organització jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos, tant 
públics com privats en el municipi, que permeta fer front a situacions d'emergència per un 
terratrèmol i que contemple la volta a la normalitat amb la reposició dels sistemes els serveis 
bàsics. 
 

1.2. Abast 
 
Funcional 
 
Aquest Pla ofereix la  resposta municipal al risc sísmic. Complementa a més al Pla Territorial 
Municipal com a pla específic. Al seu torn, aquells plans d'autoprotecció d'edificis, instal·lacions  i 
establiments de pública concurrència que es consideren en el municipi, serveixen de complement 
a aquest PAM-Sísmic en detallar les especificitats que contenen cadascun d'aquests plans. 
 
Superats els recursos inclosos en el Pla, se sol·licitarà l'actuació complementària del Pla Especial 
davant del Risc Sísmic de la Comunitat Valenciana i del Pla Territorial d'Emergència de la 
Comunitat, principalment en el referent Procediment de Reposició de Serveis Bàsics i Volta a la 
Normalitat.  
 
 
Territorial 
 
L'abast territorial del PAM Sísmic és el terme municipal de nom l’Alcúdia.  
 

1.3. Justificació Legal 
 
Normativa sectorial 

 Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil.  
Enllaç: 
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Llei 17/2015 Sistema Nacional Protecció Civil. Estatal 
 

 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 Enllaç: 

Llei 7/1985 de Bases deR . L. Estatal 
 

 Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió 
d'Emergències.  

Enllaç: 
Llei 13/2010 de PC i Gestió d'Emergències. Generalitat 

 Decret 44/2011, de 29 d'abril, del Consell, pel qual aprova el Pla Especial davant del Risc 
Sísmic en la Comunitat Valenciana. [2011/5012] (DOGV núm. 6512 de 03.05.2011) 

Enllaç PE-*SIS: 
Pla Especial Risc Sísmic. Generalitat 

 Decret 119/2013, de 13 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Pla Territorial 
d'Emergències la Comunitat Valenciana. [2011/5012]  

Enllaç: 
Pla Territorial Emergències Comunitat Valenciana 

 Reial decret 407/1992, de 24 d'abril, pel qual s'aprova la Norma Bàsica de 
Protecció civil. 

Enllaç: 
Norma Bàsica de Protecció Civil. Estatal 

 

 Resolució de 5 de maig de 1995, de la Secretaria d'Estat d'Interior, per la qual es disposa 
la publicació de l'Acord del Consell de Ministres pel qual s'aprova la Directriu Bàsica de 
Planificació de Protecció Civil davant el Risc Sísmic.  

Enllaç: 
Directriu Bàsica Risc Sísmic. Estatal 

 Reial decret 997/2002 de 27 de setembre, pel qual s'aprova la norma de construcció 
Sismorresistent: parteix general i edificació (NCSR-02). 

Enllaç: 
Norma sismorresistente (NCSR-02). Estatal 

 

 Reial decret 2543/1994, de 29 de desembre, pel qual s'aprova la Norma de Construcci6 
Sismorresistent: Parteix General i Edificació (NCSE-94) 

 Pla Estatal de Protecció Civil davant el Risc Sísmic. Resolució de 29 de març de 2.010 (BOE 
09-04-10).  

Enllaç: 
Pla Estatal PC davant el Risc Sísmic. Estatal 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2015/07/09/17/con
https://www.boe.es/eli/es/l/1985/04/02/7/con
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB8Lyy38zrAhVPXBoKHU9NCVYQFjACegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fnoticias.juridicas.com%2Fbase_datos%2FCCAA%2Fva-l13-2010.t1.html&usg=AOvVaw1jR4wEfzxqBnXgOSVEig3k
http://www.112cv.gva.es/documents/163565706/163566509/PE_Incendios.pdf/a158aa37-7228-42cf-889f-c3ab8ee3071c
https://www.112cv.gva.es/documents/163565706/163566493/15_D119_2013_PTECV.pdf/e76b8233-a9c8-4109-8afe-42faf25a4c3e
https://www.boe.es/eli/es/rd/1992/04/24/407/con
https://www.boe.es/eli/es/res/1995/05/05/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2002/09/27/997
https://www.boe.es/eli/es/res/2010/03/29/(2)/con
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 Decret 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'Activitats 
amb el risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans 
d'Autoprotecció. 

Enllaç: 
Catàleg Activitats Risc. Registre de PAU's. Generalitat 

 

 

 Guia elaboració Pla Territorial  Municipal  
Enllaç: 

Model elaboració del PTM 
 

 
Normativa / Documentació Municipal 

 
 

La cartografia referent a l’Alcúdia és: 
Els fulls d’ortofoto de la Comunitat Valenciana (5.000) són el 74677, 74678, 74687, 74688, 74615, 
74716, 74717, 74718. 
 La documentació municipal de la que se farà referència serà: 

- Pla General d’Ordenació Urbana de l’Alcúdia. 
- PTM de l’Alcúdia. 
- Pla Local reduït de prevenció d’incendis forestals del terme municipal de l’Alcúdia. 
- Pla Urbà d’Actuació Municipal de l’Alcúdia. 

 
 

  

https://www.dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2014/02/14/32/
https://www.112cv.gva.es/documents/163565706/163566493/MODELO+PTM+2016.doc/741ae59a-78e4-4e47-a07e-0a57e0083479
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2. 
Anàlisi del Risc 

2.1. Informació territorial 

Quadre bàsic de dades 
 

Denominació Oficial L’Alcúdia 

Codi  INE 46 019  

Comarca Ribera Alta 

Extensió T.M. (km²) 23,76 

Nucli Urbà Principal Coordenades (ETRS89, Huso 
30)   715.254,73m; 4.341.405,00m 

Nucli) urbà desagregats del principal 
Coordenades (ETRS89, Huso 30)   

Montortal: 714.445m; 4.338.827m 
Barri de Les Comes: 715.489m; 4.340.526m 
Urbanització Ismael Tomàs: 716.005m; 4.342.128m 

Població total censada 12.107 (2020) 

Hi ha variacions estacionals  significatives de la 
població resident No 

És significativa la població estrangera resident Si (1.413)  

Hi ha en el municipi edificis de més de set (7) 
plantes  Si 

Hi ha construccions destinades a espectacles 
públics Si, Camp de Futbol. 

Hi ha construccions destinades a grans 
superfícies comercials No 

 
Població empadronada: sectorització territorial de la població en el PAM-Sísmic  
 
ANY DEL PADRÓ 2020 Any actualització 1 Any actualització 2 Any actualització 3 

Població total 12.107    

L’Alcúdia 11.729    

Urbanització Ismael Tomàs 149    

Les Comes 64    

Montortal 135    
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Disseminat (la Florentina, 
la Muntanya, la Relama, la 
Carriona)  

30    

 
Població amb necessitats especials  
 
 

POBLACIÓ EN HABITATGE 
INDIVIDUAL AMB 
NECESSITATS ESPECIALS  

Al municipi al voltant de 365 persones són dependents, amb servei d’ajuda 
a domicili o amb prestació de cura en entorn familiar. 
Com a centres on es poden localitzar persones que en cas d’emergència no 
podrien valer-se per ells mateixos i menors d’edat trobem: 

- Centre de Dia 
- SENAD 
- Escoleta Infantil Municipal 
- Centre d’Educació Infantil l’Escoleta Encarna Landete 
- Centre d’educació Infantil el Bressol 
- CEIP Les Comes 
- CEIP Batallar 
- CEIP Heretats 
- CIP San Andrés 
- IES Els Évols 
- Casa de la Música 
- Centre de Salut 
- Llar dels Jubilats 
- Ludoteca 
- Biblioteca 

 
Població resident en residències col·lectives  
Nom del centre Titularitat Places 

No presenta població a residències col·lectives 
 
L’Alcúdia compta amb un centre de dia però cap residència. 
 
Població empadronada estrangera 
 

PAÏSOS D'ORIGEN MÉS 
REPRESENTATIUS Residents Censats 

Marroc 483 
Romania 205 
França 112 
Ucraïna 67 
Equador 58 
Argentina 47 
Colòmbia 28 
Bulgària 27 
República Dominicana 26 
Cuba 25 
Bolívia 23 
Xina 23 
Veneçuela 21 
Brasil 18 
Algèria 15 
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Població  estacional  
 
POBLACIÓ RESIDENT ESTACIONAL Dada  Estació / mes / període d'afluència 
En segona residència  No  
En centres hotelers  No  
En festivals, activitats esportives o festives significatives  No  
 
 
 
Caracterització del poblament: Edificis d'Habitatge.   
 
 
 

 edificis Habitatges Característiques constructives  

Cens total (any 2020) 2.754  5.476  

L’Alcúdia 2.625 5.347 

-El centre urbà és majoritàriament d’edificis 
residencials amb la tipologia d’unifamiliars entre 
mitgeres. Es tracta d'edificacions d'una, dues i 
fins a tres plantes que aprofiten al màxim la 
façana al carrer on tenen l’accés. Les parcel·les 
ocupen la meitat de la crugia de les illes i 
intenten obrir patis al seu interior per ventilar i 
il·luminar les estances que recauen dins. Les 
tipologies plurifamiliars de més alçada (fins a 6 
plantes) situades a l'interior del centre urbà, 
xoquen amb l'escala dels carrers concebuts per 
allotjar edificis de menor altura. 
- Cap a la zona d’eixample, les edificacions 
plurifamiliars van prenent protagonisme fins 
convertir-se en la tipologia més emprada, 
especialment a l'entorn proper a l'avinguda 
Antoni Almela. 
- La zona més recentment edificada, pertany a 
l'eixample vessant sud. Ací  les illes han 
mantingut l'escala i el traçat dels carrers en 
continuïtat amb la resta de l’entorn urbà. La 
tipologia més emprada ha estat la d'habitatge 
plurifamiliar, encara que buscant a ocasions els 
espais privats d'esbarjo com a patis del darrere o 
àmplies terrasses als terrats. 

Urbanització Ismael 
Tomàs  71 71 

Tipologia d'habitatge unifamiliar que ocupen 
aproximadament el  50% de 
parcel·les de 600 m² i en què els habitatges 
arriben a dues plantes. La parcel·la admet en 
aquesta tipologia l'aparició de piscines d'ús 
privat al voltant de les zones de jardí. 
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Les Comes 20 20 

Tipologia d’unifamiliars entre mitgeres. Es tracta 
d'edificacions d'una o dues plantes 
majoritàriament. En este nucli es troben 
edificacions deteriorats amb necessitat de 
rehabilitació. 

Montortal  38 38 

Tipologia d’unifamiliars entre mitgeres. Es tracta 
d'edificacions d'una o dues plantes 
majoritàriament. En este nucli es troben 
edificacions deteriorats amb necessitat de 
rehabilitació. 

Disseminat 70-100 (aprox.) 70-100 (aprox.) Tipologia d’unifamiliars aïllades sense patró 
definit, típic d’una construcció esporàdica. 

 
 
Carreteres: vials per a recorreguts d'inspecció. Eixos de rescat i evacuació 
 
Vies  d'accés al municipi per a l'entrada de recursos externs.  
 
Denominació de la via Titularitat  Municipis comunicats 
A-7 Estatal Alginet, Massalavés 
CV-50 Generalitat Benimodo, Carlet, Guadassuar, Alzira 
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Infraestructures de xarxa viària i ferrocarril de l’Alcúdia. Font: ICV 

 
Vies d'accés als nuclis de població, polígons d'activitat, edificacions significatives dins del T.M.. En 
cas de grans nuclis urbans: principals eixos d'accés als barris / sectors. 
 
Denominació de la via  Titularitat  Nuclis comunicats 
A-7 Estatal Montortal, barri de Les Comes 
CV-50 Generalitat Connectant amb A-7 aplega a Montortal 
Avinguda d’Antoni Almela (Antiga N-340) Municipal Accés a tots els polígons i barris del poble. 
Avinguda de Guadassuar (CV-50) Municipal Connecta polígon la creu amb Camí Reial 
Carrer Maguncia Municipal Connecta amb Urbanització Ismael Tomàs 
Camí Vell d’Alzira Municipal Connecta amb barri Les Comes 
Carrer Argenters Municipal Connecta amb barri Les Comes 
Camí la Muntanya  Municipal Habitatges disseminats 
Camí de la Florentina Municipal Habitatges disseminats 
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Activitat Econòmica i Soci-Laboral del municipi 
 
El municipi de l’Alcúdia presenta un percentatge elevat de superfície agrícola, suposant més del 
80% del terme municipal, sent la dedicació principal el cultiu de kaki i taronja amb dues 
cooperatives, situades al sud-oest i al nord-est del nucli urbà, amb molta importància en la 
manufactura d’estes fruites i ocupant a un elevat nombre d’habitants del poble.  
L’activitat industrial es veu localitzada als dos sector industrials del municipi principalment, Camí 
Reial i la Creu on les activitats principals són les derivades dels treballs amb metalls, amb paper i 
plàstics i transport i logística. Al sector 15 es troba la cooperativa agrícola CANSO que alberga a 
centenars de treballadors, amb nombre variable depenent de l’època de l’any i al nord-esta, 
travessant el riu Magre es troba altra cooperativa,  S. A. T. Nº9.912 Cítrics Valencians, que en plena 
campanya compta també amb centenars de treballadors.  
A la zona de Montortal també existeix espai destinat a industria encara que les empreses que allí 
hi treballen estan situades en terme de Guadassuar. 
Els sector industrials del terme municipal es descriuen a la següent taula. 
 

Nom Nombre d’empreses 
Camí Reial – Sector 2 55 
La Creu – Sector 5 102 
Setor 15  (Cooperativa CANSO) 2 
S. A. T. Nº9.912 Cítrics Valencians 1 
Montortal 0 

 
 

A l’Alcúdia existeixen dues empreses amb autoritzacions ambientals integrades que són Istobal 
S.A. i  Hercor Metalworking S.L. Estos establiments tenen les dedicacions següents: 

- Istobal és un establiment dedicat a la fabricació de maquinària de rentat per a vehicles 
automòbils i industrials i maquinària per al tractament d'aigües.  

- Hercor Metalworking es dedica al conformat i acabat de peces metàl·liques mitjançant 
recobriment. 

 
En l'aspecte soci-laboral cal ressenyar que l'activitat laboral té un flux d'eixida de treballadors del 
municipi acumulant-se en hores punta 07-09;14-15;18-19 sobretot al tram de la CV-50 (avinguda 
de Guadassuar) que circula per dins del nucli urbà fins la seua incorporació a l’A-7. 
 

 
 

Sistemes, equipaments, línies i infraestructures vitals (regional) 
 
Cadascuna d'aquestes instal·lacions o infraestructures té els seus propis condicionats respecte a la 
Norma NCSE-02 i respecte a l'elaboració d'estudis de seguretat, plans d'autoprotecció, i fins i tot 
Plans d'Emergència Exterior.  
Els equipaments i línies vitals per norma no són competència del municipi quant a la seua 
propietat, gestió o manteniment. Per a la majoria d'aquests equipaments el Decret 32/2014  
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(catàleg d'activitats amb el risc de la Comunitat Valenciana), on s'indica  que els seus plans 
d'autoprotecció, hauran de presentar-se a l'ajuntament on estiga situada l'activitat. 
 
 

Infraestructura  

Hi ha en 
el T.M.? 
 

Detallar Infraestructura /Edificació 
Comentaris  

Hospitals, instal·lacions sanitàries d'una certa 
importància Si 

Centre de Salut: 
- Inaugurat l’any 1994. 
- Parcel·la de 1.842 m ² 
- Dues plantes sobre rasant. 
- Capacitat: 200 persones 

Edificis i instal·lacions bàsiques de 
comunicacions, ràdio, televisió, ... Sí 

Antena situada a la torre de l’edifici de l’Àgora Jove. 
Pertany a la xarxa COMDES que serveix per rebre la 
comunicació d’emergències.  

Centres de Coordinació d'Emergència  No  

Edificis de personal i equips de bombers, CC. 
i *FF. Seguretat, *FF. Armades, parcs de 
maquinària, d'ambulàncies 

Si 

Base de S.A.M.U.:  
- Situada al Carrer del Professor Manuel Broseta 

Pont, 8 
- A la planta baixa d’un edifici del 2003 

Construccions per a subministraments bàsics: 
potabilitzadores, depuradores, estacions de 
bombament (gas, aigua), centrals elèctriques 
/ transformadors de molt alta/ alta tensió 

Si 

E.D.A.R. de l’Alcúdia: 
- Situada al Camí d’Alzira s/n 
- Dóna servei a Benimodo i l’Alcúdia 
- Cabal anual: 1.544.498 m³/a 

Infraestructures de vies de comunicació 
Xarxa Bàsica (carretera i FF.CC): ponts, 
viaductes, túnels, … 

Si Coordenades UTM (ETRS 89, Huso 30) 
A-7: 

- Viaducte A-7: 716.121m; 4.340.952m 
- Pont sobre A-7: 716.365m; 4.341.747m 
- Viaducte A-7: 715.999m; 4.343.035m 
- Pont sobre A-7: 716.291m; 4.345.825m 
- Pont sobre A-7: 716.555m; 4.344.475m 

Riu Magre: 
- Pont sobre riu: 715.872m; 4.342.817m 

Línia Metrovalencia: 
- Pont sobre barranc de Benimodo: 714.881m; 

4.340.159m 
- Pont sobre avinguda Pablo Iglesias: 714.999m; 

4.340.886m 

Edificis i instal·lacions d'estacions de trànsit: 
ferrocarril, ports i aeroports Si 

Estació Metrovalencia: 
- Situada al carrer Mestre Serrano, 4 
- Construïda a l’any 1950 
- Edifici d’una planta 

Edificis i instal·lacions industrials afectats pel 
RD 840/2015  

No  

Grans construccions d'enginyeria civil: 
Centrals nuclears o tèrmiques, preses i 
basses de cat. A o B. 

No  

Construccions catalogades com a 
monuments històrics , artístics d'interés 
cultural i assimilats 

Sí -Església Sant Andreu apòstol: estil classicista barroc 
valencià de l'últim terç de segle XVIII, és una construcció de 
planta rectangular perfecta de 50 m x 25 m, arribant a 
aconseguir la clau de la cúpula l'altura de 33 m i el seu 
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esvelt campanar 55 m. 
-L'ermita de Sant Antoni Abat és un temple situat als 
carrers de Pintor Vergara i Ausiàs March, al municipi de 
l'Alcúdia. És Bé de Rellevància Local amb identificador 
número 46.20.019-014. És adjacent a dos edificis, un dels 
quals forma una cantonada amb la façana i l'altre està 
adossat al creuer. 
-Antic magatzem de la cooperativa Verge de l'Oreto. 
Construït en el 1933 pel conegut arquitecte Cayetano Borso 
di Carminati, amb una clara influència art déco. Avui dia 
només es conserva la façana. 
-El Convent de Santa Bàrbara és un edifici d'ús inicialment 
religiós situat al carrer del Calvari, al municipi de l'Alcúdia. 
És Bé de Rellevància Local amb identificador número 
46.20.019-016. S’han produït obres de restauració. 
- L'església de la Immaculada de Montortal és un temple 
catòlic situat a la població de Montortal, al municipi de 
l'Alcúdia. És Bé de Rellevància Local amb identificador 
número 46.20.019-017 

Construccions destinades a espectacles 
públics d'ocupació massiva de persones Si 

Estadi municipal “Els Arcs”: 
- Situat al carrer Corneli Atic, 2 
- Consta d’un estadi principal i vàries pistes 

secundàries o d’entrenament. 
- Els edificis que hi conté son d’alçada mínima. 

Construccions destinades a grans superfícies 
comercials de presència massiva de persones 

No  

 
Sistemes, equipaments, línies i infraestructures vitals (dotació Local) 
 

Centres Escolars Any Construcció Places Comentaris si escau 

Centres educatius     

CEIP Les Comes  

1926 Restaurat 
als anys 80 i 

ampliat 
actualment. 

300 

- Situat al carrer Lluís Vives, 18 
- La parcel·la sobre la qual està construït és de 2.472 m² 
- L’alçada màxima és de dues plantes sobre rasant. 

CEIP Batallar 1973 i ampliat 
els darrers anys 300 

- Situat al carrer Joanot Martorell, 12 
- La parcel·la sobre la qual està construït és de 2.950 m² 
- L’alçada màxima és de tres plantes sobre rasant. 

 

CEIP Heretats 1981 500 
- Situat al carrer Heretats, 20 
- La parcel·la sobre la qual està construït és de 4.254 m² 
- L’alçada màxima és de tres plantes sobre rasant. 

CIP San Andrés 1960 200 
- Situat al carrer Plaça de la Constitució, 1 
- La parcel·la sobre la qual està construït és de 1.072 m² 
- L’alçada màxima és de quatre plantes sobre rasant. 

IES Els Évols 1995 500 
- Situat al carrer Falla del Mercat, 9 
- La parcel·la sobre la qual està construït és de 8.589 m² 
- L’alçada màxima és de tres plantes sobre rasant. 

CEPA Enric Valor 1988 200 - Situat al carrer Beata Amat, 2 
- La parcel·la sobre la qual està construït és de 2.220 m² 
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- L’alçada màxima és de dues plantes sobre rasant. 

 

Escoleta Infantil 2010 120 
- Situat al carrer Josep Lluís Bauset, 0 
- L’alçada màxima és d’una planta sobre rasant. 

Centre d’educació 
Infantil l’escoleta 
Encarna Landete 

1888 (amb 
restauració els 
darrers anys) 

30 
- Situat al carrer Calvo Acacio, 3 
- L’alçada màxima és de dues plantes sobre rasant. 

Centre d’educació 
Infantil el Bressol 2001 30 

- Situat a l’avinguda Pablo Iglesias Posse, 39 
- L’alçada màxima és d’una planta sobre rasant. 

Casa de la Música 
(antic escorxador) 1929 200 

- Situat al carrer Tribunal de les Aigües, 31 
- L’alçada màxima és de dues plantes sobre rasant. 

 

Infraestructures /serveis municipals 

Detallar any construcció, plantes, nombre de places.  
Comentaris  

Centres de Salut Centre de Salut: 
- Situat al carrer Maguncia, s/n 
- Inaugurat l’any 1994. 
- Parcel·la de 1.842 m ² 
- Dues plantes sobre rasant. 
- Capacitat: 200 persones 

Residència/Centre de dia Centre de dia: 
- Situat al carrer Maguncia, 3 
- Inaugurat l’any 2007. 
- Parcel·la de 1.302 m ² 
- Dues plantes sobre rasant. 
- Capacitat: 100 persones 

Dependències Policia Local 

Dependències policials: 
- Situat a la planta baixa de l’edifici de l’ajuntament (1980), al lateral 

del carrer Pintor Vergara. 
- Instal·lacions reformades el 2018 
- Capacitat: 50 persones 

Construccions destinades a espectacles 
públics d'ocupació massiva de 
persones 

Estadi municipal “Els Arcs”: 
- Situat al carrer Corneli Atic, 2 
- Consta d’un estadi principal i vàries pistes secundàries o 

d’entrenament. 
- Els edificis que hi conté son d’alçada mínima. 
- Capacitat màxima 8.00 persones 

Construccions destinades a l'activitat 
esportiva en recinte tancat. 

Piscina Municipal coberta: 
- Situada a l’avinguda Montortal s/n 
- Capacitat màxima 500 persones 

Pavelló municipal: 
- Situat al camí de la Muntanya, 16 
- Capacitat màxima 1000 persones 

Centres d'activitat cultural/ social 

Casa de la Cultura: 
- Situada al carrer Beata Amat, 1 
- Construïda al 1987 
- Alçada de tres plantes sobre la rasant 
- Parcel·la de 1.102 m ² 
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- Capacitat màxima 500 persones 

Centres d'activitat cultural/ social 

Llar dels Jubilats: 
- Situada al carrer Beata Amat, 2 
- Construïda al 1988 
- Alçada de dues plantes sobre la rasant 
- Parcel·la de 416 m ² 
- Capacitat màxima 200 persones 

Centres d'activitat cultural/ social 

Casa del Llaurador: 
- Situada a la plaça del País Valencià, 8 
- Construïda al 2000 
- Alçada de dues plantes sobre la rasant 
- Parcel·la de 140 m ² 
- Capacitat màxima 50 persones 

Centres d'activitat cultural/ social 

 Ludoteca: 
-           Situada al carrer Calvo Acacio, 5 
- Construïda al 1952 i restaurada en els darrers anys. 
- Alçada d’una planta sobre la rasant 
- Parcel·la de 784 m ² 
- Capacitat màxima 200 persones 

Centres d'activitat cultural/ social 

Biblioteca: 
-           Situada al carrer Grup de Dansa i carrer Roig 
- Construïda al 1952 i restaurada en els darrers anys. 
- Alçada d’una planta sobre la rasant 
- Parcel·la de 784 m ² 
- Capacitat màxima 100 persones 

Centres d'activitat cultural/ social 

Àgora Jove: 
-           Situada al carrer Ismael Tomàs Alacreu, s/n 
- Construïda al 2005. 
- Alçada d’una planta sobre la rasant 
- Parcel·la de 1.136 m ² 
- Capacitat màxima 500 persones 

Xarxa d'hidrants per als bombers  
La xarxa d’hidrants està repartida per tot el casc urbà principal i els polígons 
industrials.  
La seua situació es troba al mapa d’infraestructures del nucli urbà del PTM. 

Xarxa de subministrament de Gas  Xarxa de gas natural pel cas urbà principal i polígons. 

Subministrament bàsic d'aigua a la 
població 

El proveïment a la població s'efectua mitjançant dues canalitzacions: 
- L'antiga xarxa que connecta amb el Pou de Montecristo. 
- La nova xarxa que connecta amb el pou que abasteix L'Alcúdia i 

Guadassuar. 

No existeixen dipòsits en altura. 

Servei de recollida de residus Recollida del fem: Limpiezas Rafael Sánchez S.L. 
Ecoparc: Carrer Josep Miquel Borràs (polígon industrial sector 15) 

 
Recollida de Residus 
 
La recollida de residus es gestiona a través de: Limpiezas Rafael Sánchez S.L. 
Els abocadors i els ecoparcs que donen servei al municipi són: 
 

Tipus Abocador / Ecoparc Localització / Referència en Pla / o altres T.M. 
Ecoparc Carrer Josep Miquel Borràs (polígon industrial sector 15) 

 
Per als Residus de construcció i demolició (RDC) només està l’ecoparc abans descrit. 
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2.2. Anàlisi de la perillositat sísmica 
Agrupacions i èpoques sísmiques. 
La història sísmica de la Zona d'Influència pot ser dividida en quatre èpoques: paleosismicitat, 
època antiga, època històrica i època instrumental. Les dues primeres no ens donen una conclusió 
concreta de la zona d’estudi d’este pla però a les èpoques històrica i instrumental podem fer 
anàlisi un poc mes sòlid. 

- Època històrica: Els terratrèmols d'aquesta època poden agrupar en cinc agrupacions: 
o a1. Vera – Almanzora  
o a2. Lorca – Murcia  
o a3. Torrevella  
o a4. Alcoi  
o a5. Xàtiva – Gandia 

 
Terratrèmols època històrica intensitat més gran que VI (MSK) i hipòtesis d'agrupaments sísmics. 

 
El municipi de l’Alcúdia es pot incloure a la zona a5 (Xàtiva-Gandia). En esta zona es registra el 
primer terratrèmol destructor d'esta època a la ciutat de Tavernes (1396), que va aconseguir 
una intensitat de grau IX. Aquest terratrèmol va estar compost per una sèrie sísmica 
esdevinguda entre 1395-1396. També s'han registrat les sèries sísmiques de Desembre de 
1598 a gener de 1599, en què es va arribar a el grau VIII i es va registrar un terratrèmol de grau 
IX l'any 1748, i dues sèries sísmiques: la de març-abril de 1748, amb un esdeveniment de VIII i 
un altre de VII; i la de abril-juny, amb dos terratrèmols de grau VII. D'altra banda, el 
terratrèmol d'Estubeny de 1748 té una intensitat assignada de grau IX. En aquesta sèrie també 
van tenir lloc un conjunt de terratrèmols, alguns d'ells de gran intensitat (grau VIII-VII). Al segle 
XIX també es van registrar en aquest agrupament sèries els dos majors terratrèmols van 
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aconseguir el grau VII. Les característiques d'aquestes agrupacions són les següents: a gairebé 
totes elles els terratrèmols s'agrupen temporalment, mitjançant sèries sísmiques de 
terratrèmol principal i rèpliques, i inclusivament en alguns casos amb premonitoris i d'altra 
banda, els esdeveniments principals d'aquests agrupaments no es solapen temporalment, sent 
el més habitual que estiguin suficientment distanciats com per considerar-los independents 
entre si. 
- Època Instrumental: Encara que esta època comença al 1911 no és fins els anys els 80 quan 

realment podem considerar establerta l'època instrumental. En aquests anys augmenta 
considerablement la densitat instrumental de la xarxa nacional de sismògrafs de l'IGN, i 
comencen a configurar-xarxes regionals com les del Servei Geològic de Catalunya, la de 
l'Observatori de la Marina de San Fernando (xarxa de l'Estret), la de la Universitat de 
Granada i la de la Universitat d'Alacant. Les dades sísmics aportades per aquesta època i, 
sobretot, els de l'últim període, ens permeten delimitar amb més precisió les agrupacions 
sísmiques de la zona, propostes per a l'època històrica, que seran la base per a l'estudi 
detallat de les fonts sismogenètiques que proposarem per realitzar l'estudi de perillositat 
sísmica. 
A l’agrupació a5 (Xàtiva-Gandia) només es té constància de dos terratrèmols de l'època 
instrumental que hagin superat la magnitud 4.0: al SW Enguera de 1938 i Gavarda de 1955 
tots dos de caràcter superficial. 
 

 
Terratrèmols època instrumental amb magnitud igual o major que 4.0, i falles tectòniques propostes per l'IGME (2007). 

Perillositat sísmica de la zona. 
La perillositat sísmica del territori nacional es defineix, segons la Norma de construcció 
sismoresistent (NCSE-02), mitjançant els mapes de Perillositat Sísmica que a continuació s’exposen 
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(valors d’intensitat i acceleració). El mapa de perillositat amb valors d’acceleració subministra, per 
a cada punt del país (i expressada en relació a la valor de la gravetat) l'acceleració sísmica bàsica 
ab, un valor característic de l'acceleració horitzontal de la superfície de terreny corresponent a un 
període de retorn de 500 anys el que dóna idea de l'activitat sísmica de cadascuna de les regions 
d'Espanya. 
 

 
Mapa de perillositat sísmica d’España 2002 (en valors d’intensitat, escala EMS-98) 

 
 

A continuació exposem el mapa de perillositat sísmica d’Espanya en valors d’acceleració on 
trobem que l’Alcúdia registra un valor d’acceleració sísmica bàsica (ab) de 0.07 i un coeficient 
de contribució (k) de 1, segons la Norma de Construcció Sismoresistent NCSE-02. 
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Mapa de perillositat sísmica d’Espanya 2015 (en valores de acceleració) 

 
 
Donades les característiques geogràfiques de terme municipal, a la població de l’Alcúdia li 
correspon una intensitat sísmica de 8.0 (E.M.S. 98) per a un període de 500 anys, segons el Pla 
Especial enfront de el risc sísmic a la Comunitat Valenciana. Aquesta intensitat així com la 
relacionada a la Comunitat Valenciana es pot observar en el següent mapa. 
 

 
Mapa d'Intensitats màximes sentides 

 
Pel que fa a la intensitat esperada en 100, 500 i 1000 anys i combinant els mètodes zonificats i no 
zonificats obtenim els següents mapes: 
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Font: Giner Caturla, J.J. (1996): Sismicitat i Perillositat Sísmica en la Comunitat Autònoma Valenciana. Tesi 

Doctoral. Universitat de Granada. 
 
En estos mapes observem que: 
En el de cent anys de període de tornada apareix el focus de Torrevella on s'espera una intensitat 
de 6.5 graus i un altre una mica més xicotet en la zona d'Alcoi de 6 graus. 
En el de cinc-cents anys de període de tornada, el focus de major intensitat segueix estant en la 
zona de la Vega Baixa del Riu Segura, amb una intensitat esperada de 8.5 graus, i se segueix 
mantenint el focus de la comarca de l’Alcoià que s'estén cap al sud-est de la província de València. 
En el de mil anys, la intensitat esperada arriba a grau IX d'intensitat en la comarca del Baix Segura i 
es mantenen els mateixos focus que en els casos anteriors. 
Tots aquests resultats estan referits als efectes sobre roca. En els actuals estudis de perillositat 
sísmica es consideren els efectes d'amplificació del sòl. 
 
Intensitats esperades a l’Alcúdia per períodes de retorn de 100, 500 i 1000 anys. 
 
De l’estudi de “Perillositat Sísmica a la Comunitat Valenciana” s’obtenen les intensitats esperades 
tant en roca com en roca i afegit l’efecte del sòl referit a l’escala EMS-98, Escala Macrosísmica 
Europea. 
 

CODI INE ENTITAT 
POBLACIONAL MUNICIPI 

EN ROCA ROCA + EFECTE SÒL 

INTENSITAT ESPERADA INTENSITAT 
ESPERADA 

100 ANYS 500 
ANYS 

1.000 
ANYS 

100 
ANYS 

500 
ANYS 

1.000 
ANYS 

46055000100 L’Alcúdia L’Alcúdia 6.0 7.5 8.0 6.0 8.0 8.5 
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La intensitat sísmica sobre roca, considerant l’efecte del sòl, per un període de retorn de 500 anys, 
és la intensitat sísmica de referència de l’Alcúdia (8.0 EMS-98) 
 
Registre sísmics. 
 
L’activitat sísmica a la zona en estudi és molt alta com se pot extraure dels apartats anteriors i se 
veu reflectida al plànol de sismicitat instrumental de la Comunitat Valenciana i desglossat a 
l’histograma de terratrèmols. A la web de la Universitat d’Alacant podem obtindré amb detall el 
registre de tota activitat sísmica a la Comunitat Valenciana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sismicitat instrumental a la Comunitat Valenciana. Font: Universitat d’Alacant. 
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2.3. Anàlisi de la vulnerabilitat sísmica 
 
La vulnerabilitat sísmica es defineix com la predisposició intrínseca d'una estructura, grup 
d'estructures o d'una zona urbana completa de patir dany davant l'ocurrència d'un moviment 
sísmic d'una severitat determinada. La vulnerabilitat està directament relacionada amb les 
característiques de disseny de l'estructura. 
L'Estudi de Vulnerabilitat empra l'escala macrosísmica europea (EMS-98) per classificar la 
vulnerabilitat de les edificacions, esta escala permet assignar intensitats mitjançant l'observació 
dels danys ocasionats per un terratrèmol sobre les edificacions, les persones i l'entorn d'una 
localitat. Estableix cinc graus de danys possibles distingint entre estructures de fàbriques i de 
formigó armat. Considera sis classes de vulnerabilitat segons el tipus d'estructura de l'edifici.  
Per poder estudiar la vulnerabilitat dels edificis és fonamental la tipificació de les tipologies 
constructives existents, s'han realitzat modelitzacions gràfiques per hipòtesi d'edificacions de 
vulnerabilitat A, B, C, D i E de les tipologies constructives més freqüents. L’assignació de la classe 
de vulnerabilitat en funció de la tipologia constructiva és la següent: 
 

Material 
Estructural Codi Descripció Classe de 

vulnerabilitat 

Fàbrica 
F1 Estructura de murs de càrrega de pedra en sec i tàpia A 

F2 Estructura de murs de càrrega de maçoneria o de fàbrica 
de maó < 5 plantes A/B 

Mixta 
X1 Estructura mixta de maçoneria o de fàbrica de maó i 

pòrtics de fàbrica de maó < 1950 A/B 

X2 Estructura mixta de maçoneria o de fàbrica de maó i 
pòrtics de formigó armat 1950-1970 B 

Formigó 
armat 

H1 Estructura porticada de formigó armat 1930-1969 B 
H2 Estructura porticada de formigó armat 1970-1995 B/C 
H3 Estructura porticada de formigó armat >1995 C/D/E 

Acer 
A1 Estructura porticada de nucs semirígids C/D 
A2 Estructura porticada de nucs rígids C/D 
A3 Naus industrials D/E 

 
A continuació es presenta la distribució de vulnerabilitat per a les edificacions del municipi en la  
taula, on en columnes apareixen les dades relatives a: 

- Nombre d'edificis inclosos en cada classe de vulnerabilitat 
- Percentatge d'edificis inclosos en cada classe de vulnerabilitat 
- Índex de vulnerabilitat total (IVT) 
- Índex de vulnerabilitat total ponderat (IVTP) 
- Factor de ponderació de cada entitat (W) 

El cas concret de l’Alcúdia, obtingut de l’estudi de vulnerabilitat de la Comunitat Valenciana (2010) 
es resumeix a les següents taules: 
 

Nombre 
d’edificis 

Períodes 
<1940 1941 1951 1961 1971 1981 1991 1996 

1950 1960 1970 1980 1990 1995 2001 
2512 669 168 397 305 654 366 86 167 



 Pla d'Actuació Municipal 
davant del risc sísmic 

  l’Alcúdia 
  <data d'aprovació i/o revisió> 
 

PAM-*SIS de l’Alcúdia - 21-  

Vulnerabilitat dels edificis 
IVT IVTP W Nombre d’edificis % d’edificis 

A B C D A B C D 
737 828 892 55 29 33 35 2 76.32 0.05 0.07 

 
Estimació dels danys a edificis considerant vulnerabilitats A,B,C,D.  
El risc sísmic s'ha representat en termes de dany, mitjançant l'elaboració d'una taula per a cada 
classe de vulnerabilitat, en total quatre, on les entitats poblacionals es disposen en les files i en 
columnes es reflecteixen, entre 
altres, les següents dades: 

- Nombre total d'edificis de la població per a aquesta classe de vulnerabilitat, NJ. 
- Nombre d'edificis de la població que experimenten cada grau de dany, variant des de 0 fins 

a 5, Nij. 
- Nombre d'edificis que experimenten dany Lleu, Moderat i Greu, NLj, NMj i NGj. 
- Percentatge d'edificis que experimenten dany Lleu, Moderat i Greu, PLJ, PMj · i PGJ. 
- Índex de Dany mitjà, Dm 
- Índex de Dany mitjà normalitzat, DMI 
- Factor de ponderació, Wj 
- Percentatge ponderat d'edificis que experimenten dany Lleu, Moderat i Greu, PPLj, PPMj i 

PPGj 

La següent taula de dany absolut i independent de la classe de vulnerabilitat, incloent una 
columna final amb l'estimació de nombre d’edificis que quedarien inhabitables a cada població. 
 

Danys en els edificis 
Nombre 

total 
d’edificis 

Nombre d’edificis amb dany Nombre d’edificis amb 
dany 

D0 D1 D2 D3 D4 D5 Lleu Moderat Greu 
2512 284 637 714 537 271 68 921 1251 340 

 
Danys en els edificis 

% edificis amb dany 
Dm Dman W 

% Ponderat 
Lleu Moderat Greu Lleu Moderat Greu 
36.7 49.8 13.5 2.0 0.3 0.07 2.63 3.57 0.97 
 
Estimació dels danys a edificis considerant vulnerabilitats  
 

Danys en els edificis amb Vulnerabilitat Classe A 
Nombre 

total 
d’edificis 

Nombre d’edificis amb dany Nombre d’edificis amb 
dany 

D0 D1 D2 D3 D4 D5 Lleu Moderat Greu 
737 7 55 167 255 193 59 63 422 252 

 
Danys en els edificis amb Vulnerabilitat Classe A 

% edificis amb dany 
Dm Dmn WA 

% Ponderat 
Lleu Moderat Greu Lleu Moderat Greu 
8.5 57.3 34.2 3.0 0.5 0.07 0.57 3.87 2.31 
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Danys en els edificis amb Vulnerabilitat Classe B 

Nombre 
total 

d’edificis 

Nombre d’edificis amb dany Nombre d’edificis amb 
dany 

D0 D1 D2 D3 D4 D5 Lleu Moderat Greu 
828 66 218 287 188 61 8 284 475 70 

 
Danys en els edificis amb Vulnerabilitat Classe B 

% edificis amb dany 
Dm Dmn WB 

% Ponderat 
Lleu Moderat Greu Lleu Moderat Greu 
34.3 57.3 8.4 2.0 0.3 0.07 2.32 3.88 0.57 
 

Danys en els edificis amb Vulnerabilitat Classe C 
Nombre 

total 
d’edificis 

Nombre d’edificis amb dany Nombre d’edificis amb 
dany 

D0 D1 D2 D3 D4 D5 Lleu Moderat Greu 
892 186 342 252 93 17 1 529 345 18 

 
Danys en els edificis amb Vulnerabilitat Classe C 

% edificis amb dany 
Dm Dmn WC 

% Ponderat 
Lleu Moderat Greu Lleu Moderat Greu 
59.3 38.7 2 1.3 0.2 0.04 2.56 1.67 0.09 
 

Danys en els edificis amb Vulnerabilitat Classe D 
Nombre 

total 
d’edificis 

Nombre d’edificis amb dany Nombre d’edificis amb 
dany 

D0 D1 D2 D3 D4 D5 Lleu Moderat Greu 
55 24 22 8 1 0 0 46 9 0 

 
Danys en els edificis amb Vulnerabilitat Classe D 

% edificis amb dany 
Dm Dmn WD 

% Ponderat 
Lleu Moderat Greu Lleu Moderat Greu 
83.3 16.5 0.2 0.8 0.1 0.03 2.29 0.45 0.01 
 
Estimació dels danys a la població 
Per quantificar el nombre de persones afectades per l'ocurrència d'un sisme, s'ha estimat el 
nombre d'edificis que poden quedar inhabilitats, pel fet que obligaria als seus ocupants al 
reallotjament. Aquesta dada s'ha obtingut a partir de la distribució de graus de dany per als edificis 
de cada municipi, segons la intensitat de el moviment sísmic, ja efectuada anteriorment, de 
manera que el nombre d'edificis d'habitatges inhabilitats correspondria a el nombre d'edificis que 
experimenten graus de dany 4 i 5, més el 50% d'aquells altres que han assolit graus de dany 3. Esta 
suposició està fonamentada en el fet que, a partir d'un determinat grau de dany, es considera que 
l'edifici es troba en estat de ruïna i, en conseqüència, ja no és apte per al seu ús com a habitatge. 
No obstant això, graus de dany inferiors com importants fissures i desploms, encara no provocant 
el col·lapse de l'edifici, si poden deixar-lo en unes condicions no aptes per a habitatge. 
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De l’estudi de vulnerabilitat sísmica de la Comunitat Valenciana extraguem la següent taula resum, 
els resultats són els obtinguts mitjançant les metodologies Coburn et al (1992)  i  ATC-13 per a 
cadascuna de les entitats de la Comunitat Valenciana. S'observa que els resultats de número de 
morts amb la metodologia ATC-13 i Coburn varien a causa de les consideracions diferents de cada 
mètode. Es prefereix presentar el detall dels resultats obtinguts amb la metodologia ATC- 13 
(1985) a causa de que té en compte les possibles víctimes provocades pels valors més baixos dels 
graus de danys, que són els més esperats en llocs de sismicitat moderada. 
  

Danys a la població 
Nombre 

total 
d’edificis 

Nombre 
d’habitants 

Nombre 
d’habitants 
per edifici 

Nombre 
d’edificis 

inhabitables 

Nombre 
de 

persones 
sense llar 

Nombre 
de ferits 

lleus 

Nombre 
de 

ferits 
greus 

Nombre 
de 

morts 
ATC-13 

Nombre 
de 

morts 
Coburn 

2512 10547 4 608 2553 534 170 71 217 
 
Estat actual dels edificis i immobles. 
 
A continuació s’exposa una taula obtinguda a l’INE amb descripció de l’estat actual dels edificis i 
immobles del municipi on s’exposen els totals d’edificis en estat ruïnós, dolent, deficient o bo. 
Destacar que el 95% dels edificis i el 96% dels immobles es troben en un estat bo. 
 
 

 Edificis Immobles 
Total 2.754 5.476 
Ruïnós 28 40 
Dolent 25 29 
Deficient 93 126 
Bo 2.608 5.281 

 
Data de construcció dels edificis del casc urbà  
Les construccions més antigues estan situades al centre del casc urbà, entre l’avinguda Antoni 
Almela (antiga N-340) i la línia de Metrovalencia. Als exteriors d’este espai les construccions són 
més modernes i els carrer més amplis.  La urbanització Ismael Tomàs data dels anys 70 i 80 mentre 
que el barri de Les Comes està més barrejat amb construccions que varien dels anys 40 als 80 
principalment. Els disseminats que trobem repartits per la zona de la Florentina i la muntanya són 
construccions esporàdiques que daten principalment dels anys 60 a 80. 
Al mapa següent podem diferenciar clarament les diferencies de data de construcció de les 
edificacions del municipi. 
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Dècada de construcció de les edificacions del casc urbà de l’Alcúdia. Font: Cadastre. 

 
Altures sobre rasant dels edificis i immobles. 
Les alçades majoritàries al nucli urbà principal són inferiors a 4 altures sobre rasant i destacar que 
amb 8 plantes trobem sis edificis i amb 9 tan sols un, com indica la següent taula extreta de l’INE..  
 

Alçada edifici (plantes 
sobre rasant) 

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Edificis 2.754 949 1.050 538 137 48 16 9 6 1 
Immobles 5.476 1.002 1.385 925 1.068 543 229 176 120 28 

 
Destacar que l’edifici que l’INE considera de nou plantes situat entre l’avinguda Antoni Almela, 
carrer de la Nòria i Camí Vell d’Alzira considera el soterrani com a línia de rasant i no la línia de 
carrer.  
 
Al següents mapes es poden analitzar les alçades dels edificis i la ubicació del edificis de major 
nombre de plantes per poder tindre presents en cas d’emergència sísmica. 
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Plantes sobre rasant de les edificacions del casc urbà de l’Alcúdia. Font: Cadastre. 
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Situació dels edificis de més de 5 plantes sobre rasant del casc urbà de l’Alcúdia. Font: Cadastre. 

 
La urbanització Ismael Tomàs i el barri de Les Comes tenen altures de dos o menys plantes sobre 
rasant així com les edificacions disseminades que són construccions esporàdiques de poca alçada. 
 
 
Estimació de danys en línies vitals 
 
S’analitzen a continuació les línies vitals següents que siguen afectades per nivells d’intensitat 
màxims esperables al municipi. 
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1. Xarxa de Gas Natural.  
A la següent taula s’expressa l’afecció d’un sisme d’intensitat esperada (500 anys) per al municipi 
de l’Alcúdia i els seus danys. Com es pot extraure, estos serien lleus. 
 

Afecció de la xarxa de gas natural  
Municipi Llargària (m) Intensitat Dany (%) 
L’Alcúdia 3.786 8,0 0.2942 

 
2. Xarxa d'oleoductes 
No existeix este servici al municipi. 
3. Xarxa elèctrica 
Pel terme municipal discorren línies de transmissió elèctriques i tenint en consideració els nivells 
d'intensitat màxims esperables i la llargària del tram afectat s’obté que els danys són lleus, 
inferiors al 5% a l’Alcúdia i no requeririen reparació per mantenir l’operativitat. 
 

Afecció a la línia de transmissió elèctrica 
Municipi Llargària (m) Intensitat Dany (%) 
L’Alcúdia 6.870 8,0 4,3085 
 
La xarxa elèctrica de distribució no afecta al terme municipal ni tampoc existeixen subestacions  de 
transmissió, centrals tèrmiques, hidroelèctriques. 
 
4. Embassaments i pantans 
No presenta cap presa ni embassament al terme municipal. 
 
5. Sistema d'abastament d'aigua 
 
La major causa de dany és el desplaçament de material a les zones de fonamentació. D'aquesta 
manera, tots aquells fenòmens de desplaçament permanent (assentaments diferencials, 
esllavissades, liqüefacció, etc.) que afecten la fonamentació són causa de dany. Els fenòmens 
d'agitació, en canvi, no són de gran importància. 
Per intensitats VII i VIII (les donades a este municipi), els danys seran insignificants.  
 
6. Carreteres 
A la taula següent es mostra el dany esperat (en%) a les carreteres principals (autovies, autopistes, 
nacionals i xarxa autonòmica bàsica), secundàries (resta autonòmiques i locals) i túnels per al 
municipi, tenint en consideració els nivells d'intensitat màxims esperables i les longituds afectades. 
 

Afecció a la xarxa de carreteres a l’Alcúdia 
Tipologia Llargària (m) Intensitat Dany (%) 
Carretera principal 16.505 8,0 2,5159 
Carreteres secundàries 10.008 8,0 3,9021 
 
Els danys que s’esperen a la xarxa de carreteres són lleus a l’Alcúdia. 
 
7. Xarxa de ferrocarril 
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Al municipi tan sols circula la línia de Metrovalencia i els danys esperats són lleus. 
 

Afecció a la xarxa de ferrocarrils a l’Alcúdia 
Tipologia Llargària (m) Intensitat Dany (%) 
Ferrocarril Renfe -- 8,0 -- 
Ferrocarril Metrovalencia 4.090 8,0 2,7520 
 
8. Aeroports 
No es dóna al terme municipal. 
9. Ports 
No es dóna al terme municipal. 
10. Instal·lacions industrials perilloses (afectades per la normativa d'accidents greus) 
No es dóna al terme municipal. 

2.4. Síntesi: Aspectes de l'anàlisi del risc sísmic més importants de l’Alcúdia.  
 

1. El 95% dels edificis i el 96% dels immobles es troben en bon estat. 
2. Les conseqüències d’un sisme d’intensitat elevada segons l’estudi de vulnerabilitat de la 

Comunitat Valenciana són molt greus. 
 

Danys a la població 
Nombre 

total 
d’edificis 

Nombre 
d’habitants 

Nombre 
d’habitants 
per edifici 

Nombre 
d’edificis 

inhabitables 

Nombre 
de 

persones 
sense llar 

Nombre 
de ferits 

lleus 

Nombre 
de 

ferits 
greus 

Nombre 
de 

morts 
ATC-13 

Nombre 
de 

morts 
Coburn 

2512 10547 4 608 2553 534 170 71 217 
 

En cas de sisme de grau entre 4 i 5 més de 600 edificis podrien quedar inhabitables, amb la 
qual cosa més de 2500 persones haurien de ser reallotjades. El nombre de ferits lleus 
serien més de 500 i quasi 200 greus. El nombre de morts variaria entre 70 i 217 depenent 
del mètode d’estudi (ATC-13 i o Coburn). 

3. La xarxa de transmissió i subministrament elèctric tindrien una afecció lleu. 
4. La xarxa de carreteres i ferrocarril tindria una afecció lleu. 
5. El centre del casc urbà, la zona més antiga per la tipologia dels carrers i data de construcció 

dels habitatges dificultaria les operacions d’evacuació i rescat al casc antic i patiria pitjors 
conseqüències que la zona més nova, amb carrers més amples.  

6. L’avinguda Antoni Almela, degut a ser l’antiga N-340, i l’avinguda de Guadassuar (CV-50) 
amb molta amplària i proporcionant major accessibilitat a tot el cas urbà ajudarien a 
operacions d’evacuació. 

7. Amb l’estudi de la data de construcció del casc urbà obtenim que el una part molt 
important està construïda abans dels anys 50 amb els problemes derivats per normatives 
inexistents i metodologies constructives que això comporta. 

8. Les alçades no són molt elevades, la majoria son de baix més una, dues o tres plantes. 
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3. 
Estructura i Organització 

 
En aquest apartat s'estableix  l'estructura i organització jeràrquica i funcional dels serveis del 
municipi a intervindre en cas d'emergència.  
 

3.1. Esquema Organitzatiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. CECOPAL (Centre de Coordinació  Operativa Municipal) 
 
És l'òrgan coordinador de les actuacions en l'emergència. Està al comandament del director del Pla 
i constituït per un Comité Assessor, un Gabinet d'Informació i un Centre de Comunicacions .  
 

PMA 

CRM 

Comité  
Assessor 

Director del Pla 

CECOPAL 

Gabinet 
d’Informació 

Centre de 
Comunicacion

 

Unitats Bàsiques 

Intervenció Sanitària i 
Assistencial 

 
Seguretat 

 
Suport 

 

CCE Generalitat 

 Sala 
d’Emergència 
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El CECOPAL podrà constituir-se en situació d'emergència per decisió pròpia del director del PAM 
Sísmic o a requeriment del director del pla d'àmbit superior. 
 
El CECOPAL estarà situat a l’edifici de l’ajuntament al carrer Pintor Vergara, 28, en concret al 
despatx d’alcaldia. Els accesos per aplegar a l’edifici són els següents: 

- Des l’A-7 entrada nord, accedir a l’avinguda Compte del Serrallo seguir per avinguda Antoni Almela 
fins carrer Pintor Vergara. 

- Des l’A-7 entrada sud, accedir a CV-50, seguir pel carre 1 de Maig fins l’avinguda Antoni Almela i 
accedir a l’ajuntament pel carrer Pintor Vergara. 

- Des la CV-50: accedir a avinguda Antoni Almela fins carrer Pintor Vergara. 
 

 
 Accessos al CECOPAL 

 
La ubicació auxiliar per al CECOPAL es trobarà a la casa de la cultura, situada a la plaça de Tirant lo 
Blanc, s/n. 
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3.3 Director del Pla 
 
La direcció del Pla correspon a l'Alcalde 
 
En cas d'absència, li substituirà el regidor de Seguretat Ciutadana. 
 
Li correspon la direcció de totes les operacions que hagen de realitzar-se a l'empara del PAM-
Sísmic, diferenciant  les fases que caracteritzen l'evolució de l'emergència. 
 

a) En Fase d'intensificació del Seguiment i la informació/ SITUACIÓ 0: 
 

 Rebre la informació sísmica d'abast des del CCE Generalitat i alertar als recursos 
municipals. 

 Proporcionar informació de retorn al CCE. 
 
Si així aquesta protocol·litzat, aquesta fase és gestionada pel Centre de Comunicació 
Municipal, que informarà  el Director del Pla i al CCE Generalitat, seguint els criteris de 
notificació del protocol. 

 
b) En la resta de Situacions  d'Emergència: 

 
 Rebre la informació sísmica d'abast des del CCE Generalitat i proporcionar al CCE 

informació de retorn. 
 Convocar als membres del Comité Assessor, el Gabinet d'Informació i activar tots 

els serveis i recursos municipals necessaris en la gestió de l'emergència. 
 Decidir a cada moment i amb el consell del Comité Assessor, les actuacions més 

convenients per a fer front a la situació d'emergència, i a l'aplicació de les mesures 
de protecció a la població, al medi ambient, als béns i al personal adscrit al Pla. 

 Proposar l'ordre d'evacuació al Director del Pla Especial, o en casos d'urgència i 
necessitat urgent, ordenar-la. 

 Donar les instruccions per a l'avituallament de queviures i articles de primera 
necessitat. 

 Mantindre la comunicació amb el CCE / *CECOPI i sol·licitar, en el seu cas, la 
intervenció de mitjans i recursos externs al municipi. 

 Determinar, coordinar i facilitar la informació a la població durant l'emergència, a 
través dels mitjans propis del PAM Sísmic i els mitjans de comunicació social 
d'àmbit local. 

 Establir prioritats, i ordenar les actuacions necessàries per a la restitució dels 
serveis bàsics i la volta a la normalitat. 

 Declarar la fi de l'emergència. 
 Assegurar el manteniment de l'operativitat del Pla. 

 
Les dades de localització del Director del Pla i el seu substitut es reflecteixen en la fitxa 
"Components del CECOPAL" que figura en el Directori (Veure Annex III) 
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3.4. Comité Assessor 
 
Per a assistir al Director del Pla, en els diferents aspectes relacionats amb l'emergència, l'Alcalde 
podrà constituir el Comité Assessor, compost pels responsables municipals dels departaments 
involucrats en la gestió de l'emergència i les persones que el Director del Pla considere oportú. 
 
Principals funcions del Comité Assessor: 
 

 Aconsellar al Director del Pla sobre les mesures de protecció a la població que es 
consideren necessàries. 

 Aconsellar al Director del Pla sobre els recursos humans i materials que han d'assignar-se 
a l'emergència en funció del seu tipus i gravetat. 

 Avaluar la situació de risc. 
 Recopilar la informació i elaborar els informes sobre la gestió de l'emergència des de 

l'àmbit de les seues competències. 
 

COMITÉ ASSESSOR 
RESPONSABILITAT AL PLA CÀRREC 
Responsable Policia Local Intendent Principal en cap 
Responsable de Seguretat Regidoria de Seguretat Ciutadana 

Responsable de Sanitat Regidoria de Sanitat 
Responsable Alberg i Assistència Regidoria d’Educació 

Responsable Suport Logístic Regidoria Neteja Viària 
Altres (Tècnics Municipals) Arquitecte i Enginyer 

 
Les dades de localització dels membres del Comité Assessor es reflecteixen en la fitxa 
"Components del CECOPAL" que figura en el Directori (Veure Annex III). 

3.5. Gabinet d'Informació.  
 
Depenent directament del Director del Pla, es podrà constituir en el seu moment el Gabinet 
d'Informació. A través d'aquest Gabinet i en coordinació amb el CCE Generalitat, es canalitzarà 
tota la informació als mitjans de comunicació social i a la població. 
 
Les seues funcions bàsiques seran: 
 

 Elaborar i coordinar la difusió d'ordres, consignes i consells a la població. 
 Centralitzar, coordinar i preparar la informació general sobre l'emergència i facilitar-la als 

mitjans locals de comunicació social. 
 Informar sobre l'emergència a quantes persones o organismes ho sol·liciten. Facilitar 

informació relativa a possibles afectats, facilitant els contactes familiars i la localització 
de persones. 

 
Els components d'aquest Gabinet seran: 
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GABINET D’INFORMACIÓ 
Departament de comunicació 

 
Les dades de localització dels integrants del Gabinet d'Informació  es reflecteixen en la fitxa 
Components del CECOPAL que figura en el Directori (Veure Annex III). 

3.6. Centre de comunicacions.  
 
El Centre de Comunicacions està format pel conjunt d'instal·lacions / recursos que disposa el 
municipi per a rebre i transmetre les alertes, declaracions de preemergència / emergència, 
consignes a la població i en general qualsevol tipus d'informació.  
 
Les seues funcions bàsiques seran: 
 

 Rebre i transmetre les notificacions i alertes al Director del Pla. 
 Rebre i transmetre la informació general. 
 Transmetre les ordres d'actuació. 
 Localitzar a les persones, mitjans i recursos adscrits al Pla. 
 Mantindre constància escrita de la gestió del Centre de Comunicacions. 

 
El Centre de Comunicacions haurà de canalitzar les seues informacions i sol·licituds de recursos 
externs a través del telèfon 1·1·2 Comunitat Valenciana o Xarxa de Ràdio *COMDES. 
 
La policia local es farà càrrec del centre de comunicacions i aquest estarà situat a les 
dependències policials situades a l’edifici de l’ajuntament, a la planta baixa accés per Pintor 
Vergara. Per accedir a aquest centre es pot fer de la següent manera: 

- Des l’A-7 entrada nord, accedir a l’avinguda Compte del Serrallo seguir per avinguda Antoni Almela 
fins carrer Pintor Vergara. 

- Des l’A-7 entrada sud, accedir a CV-50, seguir pel carre 1 de Maig fins l’avinguda Antoni Almela i 
accedir a l’ajuntament pel carrer Pintor Vergara. 

- Des la CV-50: accedir a avinguda Antoni Almela fins carrer Pintor Vergara. 

 
 

3.7. EL CCE de la Generalitat   
En l'esquema organitzatiu del PAM - Sísmic ha de contemplar-se la connexió entre el CECOPAL i el 
Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat (CCE Generalitat). 
 
El CCE Generalitat serveix per a assegurar la imprescindible coordinació de les diverses 
administracions i entitats que han d'actuar en cada situació d'urgència i emergència, garantint una 
resposta a les demandes d'ajuda dels ciutadans. Tot això, respectant la competències de cada 
organisme en l'execució material del servei sol·licitat. (Llei 13/2010) 
 
El CCE Generalitat, té assignades competències en dues àrees de responsabilitat. 
a) La gestió del telèfon únic d'emergències 1·1·2, que entre altres funcions: 
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- Rep les trucades telefòniques d'emergències dels ciutadans i organismes dins de l'àmbit 
territorial de la Comunitat Valenciana, 

- Obté la informació necessària  per a l'adequada gestió dels incidents d'emergència.  
- Identifica i alerta als  serveis competents per a la resolució de l'emergència, en funció de la 

seua naturalesa i l'àmbit competencial del servei. 
- Contempla les necessitats específiques dels col·lectius amb discapacitat per a facilitar l'atenció 

de les seues crides. 
 
Tot això mitjançant l'aplicació de protocols operatius d'atenció i gestió de les comunicacions en 
matèria d'emergències. 
 
b) La coordinació de la gestió de les situacions de preemergència i emergència, en aquest cas que 
s'activen el Pla Especial davant del risc sísmic en la Comunitat Valenciana. Principalment: 

- Comunica i notifica les diferents situacions de preemergència o emergència que es 
declaren. 

- Coordina les actuacions dels serveis d'intervenció implicats en la resolució de la situació. 
Se'ls informar-los de l'evolució de l'emergència amb dades actualitzades. 

- Rebre la informació actualitzada, bé a través de l'adreça del Lloc de Comandament 
Avançat, bé a través de les centrals operatives dels serveis. 

- Elaborar, com a font d'informació oficial que és, informació dirigida a la població i als 
mitjans de comunicació. 

- És interlocutor i es coordina amb les administracions locals, l'administració de l'Estat i 
altres implicades. 

Està funció es realitza des de la Sala de Comandament 24 hores del CCE de la Generalitat. 
 

3.8. Unitats de reconeixement i primera avaluació 
Són  grups organitzats per a actuar amb anterioritat a la intervenció de les Unitats Bàsiques 
d'Intervenció i durant les primeres hores després d'ocorregut el terratrèmol. Es constituiran 
seguint les instruccions del Director del Pla. 
El coordinador d'aquesta Unitat serà l'Arquitecte Municipal. Els seus components poden ser: 
 

- Personal tècnic i de serveis de l'Ajuntament 
- Policia Local 
- Bombers de parc de zona. 
- Voluntaris de Protecció Civil 

 
Missió: Realitzar una primera inspecció i valoració amb la finalitat de planificar una resposta 
adequada a les necessitats, tenint en compte que el temps de rescat és fonamental per a salvar la 
vida de les persones que poden haver quedat soterrades. 
Indicaran els llocs prioritaris necessitats de socors immediat, així com els punts on s'estan produint 
rèpliques secundàries al terratrèmol. 
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UNITAT DE RECONEIXEMENT I PRIMERA AVALUACIÓ 

ENTITAT ADREÇA POBLACIÓ COMPONENTS DE LA UNITAT 

Corporació Municipal Carrer Pintor Vergara, 
28 L’Alcúdia Arquitecte Municipal 

Policia Local Carrer Pintor Vergara, 
28 L’Alcúdia Intendent principal en cap 

Parc de Bombers de 
1a resposta Ronda Tintorers, 24 Alzira Bombers del parc 

Protecció Civil Carrer del professor 
Manuel Broseta pont, 8 L’Alcúdia Representant Protecció Civil 

 
 
Després d'aquesta funció inicial, els components passaran a integrar-se  en les Unitats Bàsiques 
que corresponguen. 

3.9. El Lloc de Comandament  Avançat (*PMA) 
 
D'acord amb la gravetat, el Director del Pla podrà constituir en els voltants de la zona afectada un 
Lloc de Comandament Avançat des del qual dirigir i coordinar la intervenció de les Unitats 
Bàsiques. 
 
Està compost pels Coordinadors de les Unitats Bàsiques desplaçats a la zona. 
 
En el PAM sísmic assumeix la direcció del *PMA el comandament de de major rang del servei de 
bombers intervinent. 
 
El *PMA estarà en comunicació constant amb el CECOPAL, seguint les directrius del seu Director. 
 
En el cas que s'activara un Pla d'àmbit superior, s'estarà al que es disposa pel Director d'aquest. 
 
Les funcions bàsiques del Director del *PMA són: 
 

 Situar i constituir el *PMA 
 Determinar la zona d'intervenció. 
 Recaptar la informació sobre l'emergència i la seua evolució donant compte al CECOPAL. 
 Canalitzar les ordres formals del CECOPAL, respecte als Coordinadors de les Unitats 

Bàsiques. 
 Coordinar les sol·licituds de recursos. 
 Depenent de l'evolució de l'emergència,  preveure els punts de trobada per a 

evacuacions així com llocs de recollida de mitjans i recursos. 

3.10. CRM (Centre de recepció de mitjans) 
Després d'un sisme és important el proveïment a la població afectada, així com la necessitat de 
desplaçar gran quantitat de mitjans humans i materials, fa necessari establir un o diversos 
CENTRES DE RECEPCIÓ DE MITJANS (CRM), des d'on es distribuiran els recursos. 
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El CRM és el centre que té encomanada les funcions de recepció i distribució de tots els mitjans i 
recursos mobilitzats per a la resolució de l'emergència. Es constituirà a criteri del Director del PMA 
en aquelles emergències en les quals es considere necessari. 
Serà el Director del PMA, quan ordene la constitució del CRM, l'encarregat de designar el 
comandament que assumirà la seua direcció. El CRM estarà custodiat per efectius de la Unitat 
Bàsica De Seguretat. 
Ubicacions proposades per a establir el CRM: 
 
Nom Ubicació 
Pavelló municipal Avinguda Pablo Iglesias, 1 
Àgora Jove Carrer Ciutat Dario xamfrà amb carrer Ismael Tomàs Alacreu 
Magatzem municipal Polígon Industrial Camí Reial – carrer Sucrers 
Mercat municipal Carrer Joan d’Àustria, 2 
 
Les localitzacions de CRM comptem amb els propis edificis per emmagatzemar recursos, bona 
accessibilitat, i amplis espais per aparcaments de vehicles. 

3.11. Unitats Bàsiques  
 
Els serveis i persones que intervenen des dels primers moments en el lloc de l'emergència, 
s'estructuren en Unitats Bàsiques: 
 
La coordinació de la Unitat en el terreny l'exercirà el Coordinador de la Unitat, que s'integrarà en 
el Lloc de Comandament Avançat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació es relacionen la possible composició i funcions d'aquestes unitats. 
 
 
 
Unitat Bàsica de Seguretat 
 
Coordinador/a Municipal: Intendent Principal en cap 
Components (de l'àmbit / jurisdicció territorial municipal) 

Sanitària Seguretat 

Unitats Bàsiques 

Alberg i 
Assistència 

Suport Intervenció 

Grup 
d’Infraestructures 

i Serveis Bàsics 

Grup de 
descontaminació 
y medi ambient 

Grup 
d’Edificacions 

Avaluació 
de danys i 

recuperació 

Grup de  
Neteja i 

desenrunament 

Grup de  
Recuperació 

del Patrimoni 
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Funcions: Les seues funcions generals seran: 
 

 Velar per la seguretat ciutadana 
 Controlar els accessos i regular el trànsit 
 Avisar a la població 
 Coordinar una possible evacuació 

 
 
 
 

UNITAT BÀSICA DE SEGURETAT 
ENTITAT ADREÇA POBLACIÓ COORDINADOR DE LA UNITAT 

Policia Local Carrer Pintor Vergara, 28 L’Alcúdia Intendent Principal en cap 
 
Quan siga necessària la mobilització d'altres Forces i Cossos de Seguretat, en suport a la Policia 
Local del Municipi mitjançant la seua incorporació a la Unitat Bàsica, s'integrarà en el *PMA un 
comandament / representant de la Guàrdia Civil / CNP per a exercir la coordinació dels recursos 
propis, en aquests casos, la coordinació de la Unitat, correspondrà al regidor de Seguretat 
Ciutadana de l'Ajuntament, designat per l'Alcalde del municipi. 
 
Unitat Bàsica d'Intervenció 
 
Està compost per personal del Consorci Provincial de Bombers. 
 
Components (de l'àmbit / jurisdicció territorial municipal) 
 
Funcions: Les seues funcions generals seran: 
 

 Rescat, socors i salvament de persones 
 Labors pròpies del Servei d'Extinció d'Incendis provocats per explosions degudes als 

enderrocs d’edificis 
 Desenrunament i excarceració 

 
UNITAT BÀSICA D’INTERVENCIÓ 

ENTITAT ADREÇA POBLACIÓ COMPONENTS DE LA UNITAT 
Consorci Provincial de 
Bombers de València 

Camí de Montcada, 24, 
37 València Comandament de bombers del 

Consorci 
Parc de primera 

resposta Ronda Tintorers, 24 Alzira Sergent al comandament del 
parc 

 
 
Unitat Bàsica Sanitària  
 
Coordinador/a Municipal: Metge/ssa coordinador/a del centre de salut. 
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Components (de l'àmbit / jurisdicció territorial municipal) 
 
Funcions: Les seues funcions generals seran: 
 

 Assistència sanitària d’urgència en el llocs d’enderrocs altres efectes causats pels efectes 
sísmics 

 Classificació, estabilització i evacuació de ferits. 
 Coordinació del trasllat d'accidentats a centres hospitalaris receptores. 
 Avaluació de l'estat sanitari de l'emergència i sanitat ambiental 

 
UNITAT BÀSICA SANITÀRIA 

ENTITAT ADREÇA POBLACIÓ COMPONENTS DE LA UNITAT 

Centre de Salut Carrer de Magúncia, s/n L’Alcúdia 
Metge/ssa coordinador (en 

urgències metge coordinador 
d’urgències) 

Farmàcia Diverses L’Alcúdia Farmacèutic/a  
 
Unitat Bàsica d'Alberg i Assistència 
 
Coordinador/a Municipal: Regidoria d’Esports 
 
Components (de l'àmbit / jurisdicció territorial municipal) 
 

Funcions: Les seues funcions generals seran: 
 Alberg d'evacuats 
 Assistència social a grups crítics i possibles damnificats 

 
UNITAT BÀSICA D’ALBERG I ASSISTÈNCIA 

ENTITAT ADREÇA POBLACIÓ COMPONENTS DE LA UNITAT 
Corporació Municipal Carrer Pintor Vergara, 28 L’Alcúdia Regidor/a d’esports 
Corporació Municipal Carrer Pintor Vergara, 28 L’Alcúdia Regidor/a d’Educació 

Creu Roja Carrer Sant Roc, 2 L’Alcúdia Representant Creu Roja 

Protecció Civil Carrer del Professor 
Manuel Brosseta Pont, 8 L’Alcúdia Representant Protecció Civil 

Corporació Municipal Carrer Pintor Vergara, 28 L’Alcúdia Assistent/a social 
 
Unitat Bàsica de Suport logístic 
 
Coordinador/a Municipal: regidoria de Neteja Viària  
 
Components (de l'àmbit / jurisdicció territorial municipal) 
 
Funcions: Les seues funcions generals seran: 
  

 Restabliment de les vies de comunicació 
 Rehabilitació de serveis essencials 
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 Transport en general 
 Assegurar les comunicacions del Pla 
 El suport logístic i l'assessorament tècnic sobre l'emergència 

 
UNITAT BÀSICA DE SUPORT LOGÍSTIC 

ENTITAT ADREÇA POBLACIÓ COMPONENTS DE LA UNITAT 

Corporació Municipal Carrer Pintor Vergara, 28 L’Alcúdia Regidor/a Mercat, Neteja viària 
i Gestió de residus 

Corporació Municipal Carrer Pintor Vergara, 28 L’Alcúdia Encarregat d’obres 
Creu Roja Carrer Sant Roc, 2 L’Alcúdia Representant Creu Roja 

Protecció Civil Carrer Alginet, 17 L’Alcúdia Representant Protecció Civil 
 
Unitat Bàsica d'Avaluació de danys i Recuperació 
 
Coordinador/a Municipal: Arquitecte Municipal 
 
Components (de l'àmbit / jurisdicció territorial municipal) 
 
Funcions: Les seues funcions generals seran: 
 

 Realitzar una inspecció detallada i valoració concreta amb la finalitat de controlar 
possibles efectes inesperats amb el pas dels dies que puguen suposar danys personals i 
materials. 

 Comprovar amb detall l’estat de les vies de les vies de comunicació 
 Comprovar el perfecte funcionament de serveis essencials per evitar tall i problemes una 

volta superada l’emergència i que siguen un problema si es dona una rèplica del sisme o 
enderrocs no esperats. 

 Adjuntar tota informació valuosa al Pla per millorar-lo per futures situacions 
d’emergència. 

 
UNITAT BÀSICA D’AVALUACIÓ DE DANYS I RECUPERACIÓ 

ENTITAT ADREÇA POBLACIÓ COMPONENTS DE LA UNITAT 
Corporació Municipal Carrer Pintor Vergara, 28 L’Alcúdia Arquitecte Municipal 
Corporació Municipal Carrer Pintor Vergara, 28 L’Alcúdia Aparelladora Municipal 
Corporació Municipal Carrer Pintor Vergara, 28 L’Alcúdia Encarregat d’obres 
 

3.11. Voluntariat 
La creu roja té una seu a l’Alcúdia, al carrer Sant Roc, 2. L’organització realitza gran varietat de 
treball i col·laboració social i per qüestions d’intervencions en desastres i emergències compta 
amb transport sanitari urgent, transport sociosanitari i membres per la resposta bàsica en 
emergències. 
La seu de protecció civil està situada al carrer Alginet, 17. Col·labora habitualment amb la policia 
local de l’Alcúdia en diverses actuacions i esdeveniments com la volta a peu de l’Alcúdia, COTIF. 
Disposa de vehicle propi elements de suport propis.  
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4. 
Operativitat 

 
L'operativitat d'un pla estableix el conjunt de mecanismes i procediments planificats prèviament, 
per a la posada en marxa o activació del Pla davant d'una emergència i d'acord amb la gravetat 
d'aquesta.  
En el cas dels terratrèmols no es contempla el coneixement previ que un fenomen sísmic es 
produirà, que permeta una fase de preemergència. L'inici de l'operativitat del PAM-SIS ve 
determinada per l'ocurrència del moviment sísmic; quan no comporta més que una certa alarma 
social en sentir-ho, s'activarà una fase d'intensificació de la informació sobre l'esdeveniment. 
 

4.1. Notificació: Accions i estadis 

Notificació: És l'acte de rebre i transmetre les informacions sobre accidents, emergències o 
situacions de preemergència. És necessari establir un Centre de Comunicacions, preferiblement 
amb capacitat de resposta les 24 hores del dia. 

La policia local es farà càrrec del centre de comunicacions i aquest estarà situat a les 
dependències policials situades a l’edifici de l’ajuntament, a la planta baixa accés per Pintor 
Vergara. Per accedir a aquest centre es pot fer de la següent manera: 

- Des l’A-7 entrada nord, accedir a l’avinguda Compte del Serrallo seguir per avinguda Antoni Almela 
fins carrer Pintor Vergara. 

- Des l’A-7 entrada sud, accedir a CV-50, seguir pel carre 1 de Maig fins l’avinguda Antoni Almela i 
accedir a l’ajuntament pel carrer Pintor Vergara. 

- Des la CV-50: accedir a avinguda Antoni Almela fins carrer Pintor Vergara. 

Activació del Pla: És l'acció de posar el PAM-SIS en marxa per part de l'autoritat competent 
municipal en la fase o nivell adequat. 

Quan es produïsca l'activació del PAM-SIS, el seu Director verificarà que aquest fet és conegut pel 
CCE, intercanviant informació de manera periòdica sobre l'evolució de la situació. 

Les fases del PAM-SIS de l’Alcúdia són: 

Fase d'intensificació de la informació: Accions de verificació i comunicació després d'un sisme que 
només produeix alarma social (en correspondència amb  la Situació 0 del Pla Especial Sísmic de 
Generalitat) 

Fase d'Emergència: Fase en la qual s'entra quan es coneix que un sisme ha produït danys 
materials, víctimes.  

Un PAM-Sísmic municipal defineix 3 nivells en la fase d'emergència, d'acord amb la necessitat de 
recursos a mobilitzar per a socórrer i protegir persones i béns. 
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 Emergència nivell 1: Declarada pel Director del PAM Sísmic en valorar que són suficients els 
recursos municipals que han d'intervindre per a gestionar les conseqüències del succés. 

 Emergència nivell 2: Quan, a més de l'anterior, el Director del PAM Sísmic constitueix el 
CECOPAL. 

 Emergència nivell 3: La declara el director del PAM Sísmic per insuficiència de recursos de 
l'àmbit local per a la gestió de l'emergència i és necessària l'activació d'un pla superior. A més, es 
passarà a aquesta fase quan el CCE notifique que s'ha activat un pla d'àmbit superior (Pla Especial 
davant del R. Sísmic de la C.V.)  

 Els nivells d'emergència 2 / 3 es pot declarar directament, sense necessitat d'haver passat 
per estadis anteriors. 

Fi de l'Emergència: Acció que es produeix quan el director del pla activat confirma que han sigut 
posades en pràctica totes les mesures necessàries per al socors i protecció de persones i béns.  

Fase de Normalització: Restabliment dels serveis bàsics en la zona afectada, independentment de 
la rapidesa amb la qual s'efectua la reposició. És compatible declarar la fi de l'emergència amb 
continuar en aquesta fase de normalització.  

4.2. Fase d'intensificació de la informació 
Comença amb l'acte de rebre i transmetre les informacions sobre fenòmens sísmics registrats de 
manera instrumental; o ben sentits per ciutadans en l’Alcúdia o voltants, que el comuniquen a la 
reguarda de la P.L., a l'1·1·2 CV o a la pròpia Xarxa Sísmica de l'IGN. 
El Centre Nacional d'Informació Sísmica de l'Institut Geogràfic Nacional (*CNIS) notifica al Centre 
de Coordinació d'Emergències de la Generalitat, els paràmetres focals de qualsevol terratrèmol de 
magnitud igual o superior a 3 en l'escala Richter, que s'haja registrat en una àrea, o quan no 
aconseguint aquesta magnitud, es tinga constància que haja sigut sentit per la població. 
En sentit invers, el CCE de la Generalitat comunica al *CNIS tota informació que arriba a aquest 
centre des del 112CV o reguardes de la P.L., perquè verifiquen si es tracta d'un moviment sísmic, 
efectes sentits i abast. 
L'esquema de verificació i notificació és el següent: 
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1. La notificació es rebrà en el Centre de Comunicacions Municipal / Central Policia Local 
Des de la Central de la PL es procedirà a donar comunicació del succés segons el protocol operatiu 
establit:  
 
El protocol de difusió de la notificació concret des del Centre Comunicacions Municipal situat a la 
central de policia local als responsables del PAM-SIS de l’Alcúdia es farà mitjançant enviament 
d'un *sms, d’un missatge per Whatsapp que pertanyeran a un grup creat per l’emergència i així 
tindre dues vies, per si falla cobertura, per si fallen les dades. 
 

2. El Centre Comunicacions Municipal facilitarà informació de retorn al CCE de la Generalitat:  
- núm. aproximat de crides rebudes 
- confirmació de la inexistència de danys  
- efectes sentits descrits pels veïns 

 
La informació sobre l'esdeveniment sísmic estarà a la disposició del públic a través de la pàgina 
web de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN): www.ign.es 
 

4.3 Fase d'Emergència: Nivells en l'operativitat municipal  
 

Una fase d'emergència es declararà quan haja ocorregut un terratrèmol que haja produït danys 
materials o víctimes i es prolongarà fins que hagen sigut posades en pràctica totes les mesures 
necessàries per al socors i la protecció de les persones i els béns.  

CNIS del IGN 

Avaluació de dades.  
Alcalde: manté/finalitza 

seguiment. // Activa 
una fase emergència. 

CCE Autonòmic 

ALCALDE 

         Policia Local 
Ciutadans 

alertant 
sisme 

 

http://www.ign.es/
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Es considera que el restabliment de serveis bàsics en les zones afectades, entraria dins de la fase 
de Normalització, independentment de la rapidesa amb què puga efectuar-se aquesta reposició.  

Activació del Pla en fase d'Emergència 
 
Es consideren dues maneres de conducta per a la seua activació: 
a) El CCE de la Generalitat decreta una situació d'emergència per a la comarca de la Ribera Alta 
que inclou el poble de l’Alcúdia. 

En rebre la notificació el Centre Comunicacions Municipal informarà el Director del PAM-Sísmic, 
qui activarà el present pla i establirà l'emergència en el seu nivell 3. 

b) El Centre Comunicacions Municipal, ocorregut un terratrèmol d'abast limitat en danys (es 
valora que només precisa per a la seua resolució de l'actuació dels recursos municipals): 

1. Informarà el Director del PAM-Sísmic, qui valorarà si escau activar el present Pla i el 
nivell d'emergència que ha de declarar-se. 

2. Informarà el CCE en cas d'activar-se el pla i declarar-se l'emergència de nivell 1 o 2. 

Nivell d'Emergència  1 
 
Definició Nivell 1: El moviment sísmic produeix danys limitats en els quals per al seu control són 
suficients els recursos locals, sense precisar la constitució del CECOPAL. 
 
Esquema d'actuació: 
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- El director del PAM-Sísmic establirà els recursos municipals que han d'intervindre en funció de 
la mena d'emergència. 

- Els recursos seran mobilitzats pel Centre de Comunicacions Municipal –*CCM-.  
- Els recursos actuants s'organitzaran en el terreny sobre la base de les Unitats Bàsiques 

definides en aquest Pla. Els Coordinadors de les Unitats Bàsiques s'integraran en el Lloc de 
Comandament Avançat –*PMA- que estarà a càrrec del responsable designat. 

- El *CCM alertarà de manera preventiva als components del CECOPAL que el director del pla 
estime. 

- Es transmetrà la informació sobre el desenvolupament de l'emergència al CCE de la Generalitat 
- El director del pla valorarà les mesures de protecció a la població que han d'adoptar-se així 

com la necessitat d'informar a aquesta. 
Nivell d'Emergència 2 
Nivell 2: A més de les actuacions descrites en el cas anterior, el director del PAM-SIS a través del 
Centre de Comunicacions convocarà als membres del CECOPAL que considere necessaris. 

Esquema d'actuació: 
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Des del CECOPAL s'exerciran les següents funcions: 

Coordinar l'actuació dels recursos i serveis municipals mobilitzats. 

Atenció i Alberg de les persones evacuades. 

Suport logístic als recursos d'intervenció mobilitzats 

Sol·licitar al CCE Generalitat els recursos de suport. 

Nivell d'emergència 3 
 
Nivell 3: nivell d'emergència establert després de l'activació d'un pla d'àmbit superior, bé a 
conseqüència de l'amplitud i/o gravetat dels danys produïts després del terratrèmol; o a 
conseqüència de la insuficiència de recursos municipals.  

S'activa per dues vies: 

Per l'activació d'un pla d'àmbit superior: El Director del PAM-Sísmic, a iniciativa o a requeriment 
del Director del Pla d'àmbit superior, valorarà la conveniència de constituir el CECOPAL. En aqueix 
cas, actuarà com a òrgan de suport de l'estructura de resposta establida en el Pla d'àmbit superior. 

Quan es declare per insuficiència de recursos municipals per a la gestió de l'emergència que fan 
necessària l'activació d'un pla d'àmbit superior per part del CCE: El Director del PAM-Sísmic, 
sol·licitarà a través del CCE l'activació del pla d'àmbit superior. 

Esquema d'actuació: 



 Pla d'Actuació Municipal 
davant del risc sísmic 

  l’Alcúdia 
  <data d'aprovació i/o revisió> 
 

PAM-*SIS de l’Alcúdia - 46-  

 
 
Una vegada activat el Pla d'àmbit superior, els recursos municipals mobilitzats s'integraran en 
l'estructura de resposta prevista en el pla d'àmbit superior activat, d'acord amb els següents 
criteris: 
La Policia Local s'integrarà en la Unitat Bàsica de Seguretat. 
El personal amb funcions de proveïment, reparacions i obres, s'integrarà en la Unitat Bàsica 
d'Avaluació de Danys. 
El Personal tècnic (arquitectes, enginyers…etc.), s'integrarà en la Unitat Bàsica d'Avaluació de 
Danys. 
El personal voluntari s'integrarà en la Unitat Bàsica que designe el Director del Pla activat, 
fonamentalment en la de Suport Logístic. 

Intervenció Sanitària Seguretat 

Unitats Bàsiques 

Suport 
Logístic 

Alberg i 
Assistència 

 
 

Avaluació 
danys i 

recuperació 

Grup 
Edificació 

Grup 
Infraestructures 

Terratrèmol produeix greus danys 

Municipis 

activa el Pla i declara 

Emergència N- 3 

Director del PTM 

mobilitza a recursos local que 
s’integren en ... 

constitueix 

Comité 
Assessor 

Director del Pla 

CECOPAL 

Gabinet  
Informació 

Centre 
Comunicacions 

CCE Generalitat 

 Sala  
d’Emergència 

Activa el P.E. Sísmic, amb  
les estructures de 
resposta en funció 

de la situació 
d’emergència que 

declare 

PMA 

CRM 
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El personal d'Assistència social en l'O.B. d'Alberg i Assistència 
 
Declaració de la Fi de l'Emergència 
 
Una vegada finalitzada la situació de perill per a les persones i els béns, el Director del Pla valorarà 
la conveniència de declarar el final de la situació d'emergència.  
En el cas que el Director del PAM-SIS de l’Alcúdia haguera declarat la Fase 1 o 2 de l'est Pla: 
La finalització de la fase serà transmesa a tots els, serveis prèviament alertats.  
S'informarà el CCE, de la Fi de l'emergència Nivell 1 o 2 
En el cas que el Director del PAM-SIS de nom <del municipi> haguera declarat la Fase 3 de l'est Pla: 
S'estarà a l'espera que el Director del Pla d'àmbit superior procedisca a declarar la fi de la situació 
d'emergència.  
La finalització de la fase serà transmesa a tots els serveis prèviament alertats des de l'àmbit local.  
La situació d'emergència es podrà donar per conclosa, continuant amb la fase de normalització si 
procedira, fins al restabliment de les condicions mínimes en les zona/s afectada/s. 

4.4. Fase de tornada a la Normalitat 
 
Després d'un terratrèmol, les conseqüències del qual no permeten el normal funcionament en el 
municipi, les AA.PP. adoptaran decisions i posaran en marxa mesures orientades a la restitució de 
la normalitat. 
La gestió de la fase de post-emergència, necessita coordinar processos i unificar actuacions, en 
llaures a facilitar al ciutadà els procediments de declaració de danys i aconseguir la màxima 
eficàcia dels mecanismes de recuperació. 
Cal fer referència en este punt a l’Annex III.4: procediment horitzontal d’actuació de tornada a la 
Normalitat del Pla Territorial d’Emergències de la Comunitat Valenciana. 
 
El Procediment d'Actuació de tornada a la Normalitat, annex al P.T.E. de la Generalitat, 
complementa a tota la planificació, inclosa la d'àmbit municipal, dona resposta organitzativa a les 
accions necessàries per a la recuperació.  
 
 

 
 
 
 
En la zona afectada per un terratrèmol, continuaran les Unitats bàsiques desplegades, l'actuació 
dels recursos en el terreny no haurà conclòs: apuntalaments d'emergència (UB Intervenció), Salut 

Lloc de Comandament de 
recuperació  

 
Unitats Bàsiques 

CECOPAL 
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Pública (UB Sanitària), control d'accessos i seguretat ciutadana (UB Seguretat). La UB  la 
participació de la qual és més rellevant en aquesta fase de tornada a la normalitat és la 
d'Avaluació de Danys i Recuperació. Totes les actuacions desenvolupades per aquestes Unitats 
Bàsiques seran coordinades per un Lloc de Comandament de Recuperació o el CECOPAL 
Les tres mesures a adoptar provinents del capítol 3 del Procediment d’Actuació, tornada a la 
normalitat són les que a continuació s’hi descriuen: 

- MESURES D'ACCIÓ IMMEDIATA. Es refereix a aquelles actuacions que s'han de dur a terme en el 
primer moment de l'emergència i que pel seu caràcter urgent i/o no especialitzat no necessiten 
l'aprovació d'un pla específic per iniciar les tasques. Es troben dins de la present classificació les 
tasques de neteja, desenrunament, localització de persones desaparegudes o equivalents. Així 
mateix, es poden incloure en aquest grup l'apuntalament d'emergència d'edificacions, concebut 
com una actuació temporal per permetre el treball dels grups de cerca i rescat després d'un 
col·lapse. 

- MESURES PROVISIONALS. Es refereix a les mesures que s'han d'adoptar fins a la reposició definitiva 
dels serveis bàsics essencials, orientades a cobrir a curt termini les necessitats de la població 
afectada per la situació d'emergència. Aquestes mesures es detallen a continuació:  

o PROVEÏMENT I AVITUALLAMENT DE LA POBLACIÓ. La provisió d'aliments a la població es 
realitzarà segons el que preveu el Pla Sectorial d'Abastament en el vessant d'avituallament, 
mitjançant el repartiment de racions de menjar preparat o entrepans, en funció de les 
condicions resultants de l'emergència, així com infraestructura disponible i durada del 
període d’aplicació de la mesura.  

o SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE. El subministrament alternatiu d'aigua potable s'ha 
de fer segons el que preveu el Pla sectorial d'abastiment en el vessant d'avituallament, 
mitjançant el repartiment d'aigua embotellada o bótes d'aigua.  

o SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC. La Conselleria competent en matèria de protecció civil i 
gestió d'emergències, establirà els acords de col·laboració oportuns, almenys amb els 
principals proveïdors d'energia elèctrica a la Comunitat Valenciana, a fi d'establir els 
procediments d’actuació conjunta en situacions d’emergència i postemergència, 
contemplant el compromís per part dels operadors d’activació d’un Pla de desplegament 
de generadors en aquelles àrees sense subministrament elèctric. Addicionalment, es 
podran habilitar grups electrògens segons el que preveu el Pla Sectorial d'Abastament en el 
seu vessant de maquinària i rehabilitació, per als llocs d'atenció preferent com a hospitals, 
centres assistencials, llocs d'acollida, emplaçament dels òrgans de decisió i direcció de la 
emergència, així com altres establiments identificats per la direcció del Pla. 

o  SERVEI DE TELEFONIA. La conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió 
d'emergències establirà els acords de col·laboració oportuns, almenys amb els principals 
proveïdors dels serveis de telecomunicacions a la Comunitat Valenciana, a fi d'establir els 
procediments d'actuació conjunta en situacions d'emergència i postemergència, 
contemplant el compromís per part dels operadors d’activació d’un Pla de desplegament 
de BTS portàtils en aquelles àrees sense servei de telefonia mòbil de la seva companyia o 
per saturació de comunicacions a les zones afectades per una emergència. Les 
comunicacions dels serveis d'emergències i seguretat a través de la xarxa de ràdio digital de 
la Generalitat, es realitzaran en base al que estableix el Procediment de Comunicacions, 
Annex al Pla territorial d'emergència. 

o SUBMINISTRAMENT DE GAS. Es procedirà al subministrament de gas embotellat mitjançant 
l’acció coordinada i conjunta amb les empreses subministradores. La necessitat de vehicles 
especials de transport per a aquest subministrament es realitzarà d'acord amb allò previst 
al Pla Sectorial de Transport. 

o ALBERG PROVISIONAL. Té com a finalitat allotjar la població que per l'estat en què es troba 
el seu habitatge o el seu entorn no queden garantides les condicions mínimes 
d'habitabilitat. La selecció de les instal·lacions i modalitat d'alberg realitzarà en 
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col·laboració amb els ajuntaments afectats i segons el que preveu el Pla Sectorial d'Alberg i 
Assistència.  

o APUNTALAMENT D'HABITATGES. Correspon al Grup d'Edificacions de la Unitat Bàsica 
d'Avaluació de Danys i Recuperació, adoptar les mesures provisionals d'emergència 
orientades a garantir la seguretat dels habitatges fins a l'actuació definitiva de rehabilitació, 
o bé per evitar esfondraments no controlats. 

- MESURES A LLARG TERMINI O DEFINITIVES. Es refereix a aquelles mesures orientades a la 
rehabilitació d'edificis, infraestructures i zones contaminades o que han resultat alterades, la 
situació de les quals després de l'emergència no garanteix la seguretat, les condicions mínimes 
d'habitabilitat, o la recuperació de l'activitat econòmica, essent obligació de les diferents 
administracions públiques l'adopció de decisions coordinades, posada en marxa de mesures 
especials i execució de projectes, orientats a la seva recuperació. Així mateix estarien contemplades 
les actuacions orientades al reallotjament o trasllat permanent de la població resident a la zona 
afectada, quan a decisió de la direcció de Pla les actuacions a realitzar no permetin el retorn de la 
població en condicions de seguretat o habitabilitat. 

Com a resum de les accions municipals a desenvolupar en les tres situacions establides en el 
Procediment de tornada a la Normalitat al capítol 5 descrivim: 

- Situació 0. Li correspon al director/a del CECOPAL la seua constitució. Aquest òrgan coordinarà i 
dirigirà les actuacions a cada zona d’actuació i el CCE Generalitat actuarà com a suport. En esta 
situació les actuacions municipals seran: 

o Constituir el CECOPAL, si escau.  
o Activació de recursos de titularitat municipal (propis o contractats) orientats a la realització 

de les tasques necessàries per emprendre les mesures d’acció immediata o provisionals.  
o Atenció i alberg de les persones evacuades, amb els recursos de l'Ajuntament, propis o 

contractats.  
o Dirigir i coordinar les actuacions dels recursos activats a la Zona d'Actuació sota 

responsabilitat.  
o Canalitzar la informació d'evolució de la situació i la sol·licitud de recursos al CCE 

Generalitat, a través del telèfon únic d'emergències 1·1·2. 
- Situació 1. La direcció correspondrà al Director del present procediment, i serà declarada per 

iniciativa pròpia o a requeriment de l'alcalde/es dels municipis afectats. La coordinació i la direcció 
de les accions a cada zona d'actuació podran continuar sent assumida pel CECOPAL i a criteri de la 
direcció del procediment es podrà constituir un Lloc de Comandament de Recuperació (P.M.R.) a 
cadascuna de les Zones d'Actuació definides. Correspon al director del CECOPAL o del PMR, segons 
el cas, canalitzar al Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat tota la informació sobre 
l'estat de la situació i la seva evolució, així com les necessitats de recursos. Per a l'execució 
coordinada d'aquestes tasques es podran constituir els centres de coordinació previstos en els 
plans sectorials respectius, reportant al CCE Generalitat les actuacions realitzades. En esta situació 
les actuacions municipals seran: 

o Constituir el CECOPAL, si escau. 
o Activació de recursos de titularitat municipal (propis o contractats) orientats a la realització 

de les tasques necessàries per emprendre les mesures d’acció immediata. 
o Atenció i alberg de les persones evacuades.  
o Canalitzar la informació i la sol·licitud de recursos al CCE Generalitat, a través del telèfon 

únic d'emergències 1·1·2.  
o Gestionar els recursos necessaris orientats a adoptar mesures d'acció immediata i 

provisionals. 
- Situació 2. Situació en què és necessària l'aprovació d'un Pla de Recuperació, per a la identificació i 

l'execució dels projectes relacionats amb mesures a llarg termini o definitives. La declaració de la 
situació 2 comportarà l'activació de l'Oficina Única Post-emergència i la Comissió 
Interdepartamental per al Seguiment i Coordinació de la Post-emergència, que en l'exercici de les 
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seves funcions centralitzarà totes les necessitats d’intervenció, elaborarà i aprovarà el Pla de 
Recuperació, duent a terme el seguiment de la seva execució. En aquesta situació no es descarta la 
necessitat d’adopció, en els moments inicials, de mesures d’acció immediata i mesures 
provisionals, les quals s’efectuaran sota la direcció i amb l’estructura de coordinació i seguiment, 
descrites per a Situació 1. En esta situació les actuacions municipals seran: 

o Constituir el CECOPAL, si escau. 
o Identificar les necessitats concretes de recuperació de les infraestructures de la seva 

titularitat i dels danys en béns particulars dels habitants dels municipis respectius. 
o Realitzar l'estimació de l'import econòmic necessari per recuperar-lo. 
o Dirigir aquestes peticions a l'Oficina Única Post-emergència 

 

4.5 Mesures de protecció a la població 
Es descriu a continuació les mesures de protecció a la població que comprén dos aspectes 
importants com són l'evacuació i la informació a la població. 
 
Evacuació 
 
Per la importància que té l'evacuació en tota situació d'emergència, es descriuen a continuació els 
seus aspectes més rellevants: 
 
Ordre d'evacuació 
 
Davant una situació d'imminent gravetat, el Director del PAM-Sísmic assumirà la decisió d'ordenar 
l'evacuació. 
 
Si s'haguera activat un pla d'àmbit superior i no existira perill imminent, el Director del PAM-Sísmic 
transmetrà al CCE la necessitat de l'adopció d'aquesta mesura, sent el director del Pla d'àmbit 
superior el responsable de dur-la a terme. 
 
Si s'activa un Pla d'àmbit superior, el responsable de donar l'ordre d'evacuació, serà el Director del 
Pla activat. 
 
En tots els casos, el Director del PAM-Sísmic amb els mitjans municipals en primera instància, 
coordinarà i dirigirà l'evacuació. 
 
Avís a la població 
 
Per tal d’avisar a la població s’emprarà el sistema de megafonia mòbil instal·lat en els cotxes de 
la Policia Local, si bé prèviament es cridarà l'atenció de la població mitjançant sirenes de 
megafonia, volteig de campanes, es publicarà a les xarxes socials (Facebook, Instagram de 
l’Ajuntament de l’Alcúdia)  emprades habitualment per l’ajuntament i s’emprarà de la 
ferramenta CDIM, una ferramenta que té com objectiu facilitar la difusió d’informació entre la 
ciutadania i que ha sigut creat per l’Ajuntament. 
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Punt de concentració 
 

Ubicació Nucli urbà Número Referència en la 
cartografia 

Parc de la Nòria  

L’Alcúdia 

1 

Mapa recursos definits 
per a la gestió de 

l’emergència 

Plaça del país valencià 2 
Plaça Tirant lo Blanc 3 
Parc de la Generalitat 4 

Centre de Salut L’Alcúdia 
Urbanització Ismael Tomàs 5 

Escoleta infantil L’Alcúdia 6 

Estadi municipal “Els Arcs” L’Alcúdia 
Disseminats 7 

Antic Ecoparc, carrer Argenters Barri de Les Comes 8 
Església Immaculada Montortal Montortal 9 

 
 
Punts d'aterratge d'Helicòpter en missions d'emergència: 
 
Per a un transport immediat es farà ús dels vehicles existents en el municipi, com són els vehicles 
patrulla de la policia local i els vehicles de brigada d’obres, fins a la recepció d'altres mitjans que es 
faciliten pel CCE. 
 
Els helicòpters dels serveis d'emergència es mobilitzaran  per a un trasllat urgent, realitzant en 
aquest cas l'evacuació des dels voltants de l'emergència, si això és factible, o des dels punts 
d'aterratge d'helicòpters reflectits a continuació: 
 

Ubicació Coordenades UTM (ETRS89, HUSO 30) Número Referència en la 
cartografia 

Estadi municipal “Els Arcs” 714.815,26 m; 4.341.034,57m 1 
Mapa recursos definits 

per a la gestió de 
l’emergència 

Explanada junt a escoleta infantil 715.857,71m; 4.341.294,30m 2 
Explanada junt a centre de salut 715.802,87m; 4.341.874,07m 3 
Àgora jove 715.524,12m; 4.342.412,17m 4 

 
 
Els Requisits òptims a complir per les zones d'aterratge d'helicòpters són els següents: zona plana 
de 30x30 metres (pendent màxima del 3%), no haurà de tindre materials solts, no hauran d'haver-
hi obstacles en un pendent del 8% al voltant de la zona. 
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Alberg d'evacuats: 
 
Les dades de localització figuren en el catàleg de mitjans i recursos. 
 

Entitat Adreça Referencia en Plànol 
CEIP Les Comes  Carrer de Joan Vives, 18 

Mapa recursos definits per a 
la gestió de l’emergència 

CEIP Batallar Carrer de Joanot Martorell s/n 
CEIP Heretats Carrer heretats, 20 
CIP San Andrés Carrer Calvo Acacio, 3 
IES Els Évols Carrer d’Ovidi Montllor, 9 
CEPA Enric Valor Carrer Pare Guillem 
Pavelló municipal Carrer Muntanya, 22 
Àgora Jove Carrer Ismael Tomàs s/n 
Casa de la Cultura Plaça Tirant lo Blanc s/n 
Mercat municipal Carrer d’en Joan d’Àustria, 2 
Saló artístic Carrer de Milagros Martí, 2 

 

4.6 Informació a la població 
 
La informació a la població ha d'entendre's com una política informativa orientada a: 
 

 Realitzar campanyes d'informació preventiva sobre els riscos al fet que la població està 
exposada i informació sobre el present Pla.  

 En cas de preemergència/emergència, facilitar informació sobre aquesta, mitjançant 
missatges d'alerta i recomanacions a seguir per la població. 

 
En situacions greus, és essencial que la població conega com és la situació a cada moment i 
l'evolució previsible, a fi de que: 
 

 Puga actuar en conseqüència 
 S'eviten l'aparició de falses notícies que alarmen sense motiu a la població. 

 
El Gabinet d'Informació serà el responsable de difondre la informació a la població, elaborada en 
el CECOPAL en coordinació amb el CCE. 
 
Es transmetran missatges d'alerta i recomanacions a seguir per la població segons la mena 
d'emergència. 
 
En el cas que s'active un Pla d'àmbit superior, la informació serà facilitada al CECOPAL pel Gabinet 
d'Informació del CCE. 
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5. 
Implantació i manteniment  

de l'operativitat del Pla 
 
A partir de l'homologació s'iniciarà la implantació d'aquest. 
 
Perquè el PAM-Sísmic de l’Alcúdia siga operatiu, és necessari que el personal intervinent, tinga 
coneixement profund dels mecanismes i actuacions planificades i assignades. 
 
Aquesta fase d'informació i assumpció d'actuacions es denomina implantació. 
 
L'Ajuntament promourà les actuacions necessàries per a la seua implantació i el manteniment de 
la seua operativitat. Així mateix portarà un inventari de la població crítica (aquella que per les 
seues pròpies característiques és susceptible d'un major grau d'afectació davant qualsevol situació 
de risc) que no ha sigut reflectit anteriorment en l'apartat de població pel seu caràcter altament 
variable.  
 
Després de l'homologació del Pla s'establirà una planificació anual d'activitats que hagen de 
desenvolupar-se, tant pel que fa a dotació d'infraestructures, divulgació i simulacres, com a 
l'actualització i revisió periòdica d'aquest. 
 

5.1. Implantació 
 
Fases de la implantació 
 
Les fases en les quals s'aborden durant la implantació són les següents: 
 

 Verificació de la infraestructura del Pla 
 Difusió 
 Formació i ensinistrament 
 Simulacre 

 
En els tres mesos següents a l'homologació del Pla, es desenvoluparan les fases d'implantació del 
mateix entre el personal implicat: 
 

 Personal del CECOPAL (Director del Pla, Comité Assessor i Gabinet d'Informació) i 
personal del Centre de Comunicacions. 

 Personal implicat en les Unitats Bàsiques. 
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Verificació de la infraestructura 
 
Prèviament a la posada en marxa del Pla, l'Ajuntament verificarà l'existència i idoneïtat de 
funcionalitat de les infraestructures bàsiques necessàries per al seu funcionament i especialment: 
 

 Sistemes de comunicació entre serveis 
 Dotació de mitjans necessaris al CECOPAL 
 Sistemes d'avisos a la població (dotació de mitjans als Policies Locals). 

 
Difusió del Pla 
 
La difusió del Pla consisteix en la remissió de còpia del mateix al personal del CECOPAL i del Centre 
de Comunicacions i reunió informativa a fi d'aclarir possibles dubtes. 
 
La remissió d'aquells apartats rellevant del Pla per al personal implicat en les Unitats Bàsiques es 
realitzarà per part del Director del Pla. 
 
Formació i ensinistrament 
 
Durant aquesta fase es desenvoluparan els cursos de formació per als diferents serveis implicats. 
 
Simulacres 
 
El Director del Pla valorarà la necessitat de realitzar de simulacres (parcials o globals). 
 
Informació preventiva a la població 
 
Dins de la fase d'implantació, se seguirà una política informativa, de cara a la divulgació del PAM-
Sísmic a la població, a fi de facilitar la seua familiarització amb aquest. Així mateix s'efectuarà una 
difusió de les recomanacions i consells a seguir per la població davant dels diferents riscos existent 
en el municipi. 

 
Serà una informació de tipus preventiu a fi d'aconseguir una conscienciació popular. La informació 
es durà a terme mitjançant campanyes periòdiques i la difusió d'un resum del PTM, en el qual es 
remarcarà els aspectes més importants per a la població com: 

- Perills possibles al terme municipal al risc sísmic. 
- Zones amb major risc per sisme dins dels casc urbà. 
- Punts de concentració i rutes d’evacuació possibles. 
- Sistemes d’avís, volteig de campanes, megafonia, xarxes socials (Facebook, Instagram de 

l’ajuntament) i principalment el CDIM. 
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5.2. Manteniment de l'operativitat del Pla d'Actuació Municipal-Sísmic 
 
Actualització - Revisió 
 
Els Serveis Tècnics Municipals efectuaran l'actualització i revisió periòdica del PAM-Sísmic, per al 
manteniment de la seua vigència i operativitat, mitjançant la incorporació a aquest, de qualsevol 
modificació en el Catàleg de Mitjans i Recursos i el Directori. Aquesta actualització es durà a terme 
anualment. 
 
El Pla Territorial Municipal, en els seus aspectes relatius a la descripció dels riscos i els 
procediments operatius, serà revisat de manera exhaustiva cada sis anys. 
 
El Director del Pla valorarà la conveniència de realització d'un exercici i/o simulacre durant 
aquesta fase. Aquells aspectes que, després de la realització dels simulacres, es demostren no 
eficaços, seran modificats, incorporant-se aquestes variacions al text del Pla. 
 
Les modificacions que s'incorporen al Pla, seran comunicades a la Direcció General competent en 
matèria de protecció civil. 
 
Formació Permanent 
 
Durant aquesta fase es desenvoluparan els cursos de formació per als diferents serveis implicats i 
serà una tasca continuada, ja que el present Pla és un document viu subjecte a contínues revisions 
i actualitzacions. Estos cursos consistiran en realitzar una reunió formativa amb presència de tots 
els membres implicats per poder conèixer i saber emprar el present pla i que siga així una eina 
important en situació de risc sísmic. Amb la incorporació d’un membre nou aquesta haurà de 
rebre esta formació sent interessant que se repetirà anualment coincidint amb la revisió periòdica 
del pla. 
 
Així mateix la posada en marxa de simulacres periòdics formarà part d'aquesta labor de formació 
permanent. 
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Annex I 
Aprovació i Homologació del Pla 

 
 
 
 
Anotacions de primera redacció 
 
 

DATA D'APROVACIÓ DATA D'HOMOLOGACIÓ 
  

 
 
 
 
Control de canvis i actualitzacions de Directoris 
 

DATA  TIPUS DE CANVI 
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Annex II 
Catàleg de Mitjans i Recursos 

 
Per a garantir l’operativitat del  PAM SIS caldrà revisar la informació que figura en aquest annex 
almenys una vegada a l’any, i sempre que es produïsca un canvi en la corporació local. 
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UNITAT BÀSICA DE SEGURETAT 
FITXA Núm. 4 
Centres d'Alberg 

Annex III 
Directori  

Per a garantir l’operativitat del  PTM caldrà revisar la informació que figura en aquest annex 
almenys una vegada a l’any, i sempre que es produïsca un canvi en la corporació local. 
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Annex IV 
Cartografia 

 
  



DATA:
NOVEMBRE 2021

POBLAMENT DEL TERME MUNICIPAL

ESCALA:
1:48.000

FULLA:
DINA-3

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

MAPA:
01 A

POBLAMENT DEL TERME MUNICIPAL

Mike
Llamada
P.I. La Creu

Mike
Llamada
L'Alcúdia

Mike
Llamada
Urb. Ismael Tomàs (Istobal)

Mike
Llamada
P.I. Camí Reial

Mike
Llamada
Barri Les Comes

Mike
Llamada
Montortal

Mike
Llamada
Disseminats

Mike
Cuadro de texto
CV-50

Mike
Cuadro de texto
A-7

Mike
Cuadro de texto
CV-50

Mike
Llamada
MetroValencia

Mike
Sello

Mike
Llamada
La Relama

Mike
Llamada
La Muntanya

Mike
Llamada
La Carriona

Mike
Llamada
La Florentina



DATA:
NOVEMBRE 2021

POBLAMENT DEL TERME MUNICIPAL - NUCLI URBÀ PRINCIPAL

ESCALA:
1:8.000

FULLA:
DINA-3

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

MAPA:
01 B

POBLAMENT DEL TERME MUNICIPAL - NUCLI URBÀ PRINCIPAL

Mike
Llamada
Urb. Ismael Tomàs

Mike
Llamada
Barri Les Comes

Mike
Llamada
P.I. La Creu

Mike
Llamada
P.I. Camí Reial



DATA:
NOVEMBRE 2021

POBLAMENT DEL TERME MUNICIPAL - NUCLI MONTORTAL

ESCALA:
1:3.000

FULLA:
DINA-3

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

MAPA:
01 C

POBLAMENT DEL TERME MUNICIPAL - NUCLI MONTORTAL



DATA:
NOVEMBRE 2021

VIES DE COMUNICACIÓ DEL TERME MUNICIPAL

ESCALA:
1:48.000

FULLA:
DINA-3

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

MAPA:
02 A

VIES DE COMUNICACIÓ DEL TERME MUNICIPAL

Mike
Sello

Mike
Llamada
Disseminats

Mike
Llamada
L'Alcúdia

Mike
Llamada
MetroValencia

Mike
Llamada
P.I. La Creu

Mike
Llamada
Urb. Ismael Tomàs (Istobal)

Mike
Llamada
Barri Les Comes

Mike
Llamada
P.I. Camí Reial

Mike
Llamada
Montortal

Mike
Cuadro de texto
CV-50

Mike
Cuadro de texto
CV-50

Mike
Cuadro de texto
A-7

Mike
Llamada
Estació Metro l'Alcúdia

Mike
Llamada
Pont riu Magre i viaducte A-7

Mike
Llamada
Pas inferior Linia 1 MetroValencia

Mike
Llamada
Estació Metro Montortal



DATA:
NOVEMBRE 2021

VIES DE COMUNICACIÓ DEL TERME MUNICIPAL 

ESCALA:
1:8.000

FULLA:
DINA-3

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

MAPA:
02 B

VIES DE COMUNICACIÓ DEL TERME MUNICIPAL  
L'ALCÚDIA I URB. ISMAEL TOMÀS

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Cuadro de texto
PC-7

Mike
Cuadro de texto
PC-1

Mike
Cuadro de texto
PC-2

Mike
Cuadro de texto
PC-3

Mike
Cuadro de texto
PC-4

Mike
Cuadro de texto
PC-5

Mike
Cuadro de texto
PC-6

Mike
Llamada
VIES D'EVACUACIÓ      PRINCIPALS I ACCÉS RECURSOS      EXTERIORS:        CV-50, A-7

Mike
Llamada
            PC7200-500 EVACUATS

Mike
Llamada
                PC12.000 - 3.000 EVACUATS

Mike
Llamada
              PC23.000- 4.000 EVACUATS

Mike
Llamada
           PC5500 - 700 EVACUATS

Mike
Llamada
                PC32.000 - 3.000 EVACUATS

Mike
Llamada
                PC41.000 - 2.000 EVACUATS

Mike
Llamada
                PC61.000 - 2.000 EVACUATS

Mike
Llamada
   VIA D'EVACUACIÓ     SECUNDÀRIA:AV. ANTONI ALMELA

Mike
Cuadro de texto
URB. ISMAEL     TOMÀS

Mike
Cuadro de texto
     BARRI LES COMES

Mike
Llamada
   VIA D'EVACUACIÓ  ACCÉS RECURSOS      EXTERIORS:    A-7 (ACCÉS AV. COMPTE SERRALLO)



DATA:
NOVEMBRE 2021

VIES DE COMUNICACIÓ DEL TERME MUNICIPAL

ESCALA:
1:3.000

FULLA:
DINA-3

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

MAPA:
02 C

VIES DE COMUNICACIÓ DEL TERME MUNICIPAL BARRI LES COMES

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Cuadro de texto
PC-8

Mike
Llamada
     BARRI LES COMES

Mike
Cuadro de texto
A-7

Mike
Llamada
           PC850 -100 EVACUATS

Mike
Cuadro de texto
ACCÉS RECURSOS EXTERNS:A-7 I CV-50   A TRAVÉS DE:CAMÍ ARGENTERSCAMÍ VELL D'ALZIRA  

Mike
Línea

Mike
Línea



DATA:
NOVEMBRE 2021

VIES DE COMUNICACIÓ DEL TERME MUNICIPAL - MONTORTAL

ESCALA:
1:2.000

FULLA:
DINA-3

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

MAPA:
02 D

            VIES DE COMUNICACIÓ DEL TERME MUNICIPAL - MONTORTAL

Mike
Cuadro de texto
PC-9

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Llamada
            PC9100 - 200 EVACUATS

Mike
Cuadro de texto
ACCÉS RECURSOS EXTERNS I VIA PRINCIPAL D'EVACUACIÓ:A-7

Mike
Llamada
MONTORTAL



DATA:
NOVEMBRE 2021

VIES DE COMUNICACIÓ DEL TERME MUNICIPAL - DISSEMINATS

ESCALA:
1:20.000

FULLA:
DINA-3

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

MAPA:
02 E

VIES DE COMUNICACIÓ DEL TERME MUNICIPAL - DISSEMINATS

Mike
Llamada
LA RELAMA

Mike
Llamada
LA FLORENTINA

Mike
Llamada
LA CARRIONA

Mike
Llamada
LA MUNTANYA

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Cuadro de texto
PC-7

Mike
Cuadro de texto
PRINCIPALS VIES D'EVACUACIÓ DISSEMINATS:CAMÍ DE LA MUNTANYACAMÍ DELS OLIVARONS

Mike
Llamada
            PC7200-500 EVACUATS



DATA:
NOVEMBRE 2021

NUCLI URBÀ L'ALCÚDIA - URB. ISMAEL TOMÀS - LES COMES

ESCALA:
1:8.000

FULLA:
DINA-3

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

MAPA:
03 A

NUCLI URBA  L'ALCÚDIA -  URB. ISMAEL TOMÀS - LES COMES

Mike
Cuadro de texto
PC-7

Mike
Cuadro de texto
PC-1

Mike
Cuadro de texto
PC-2

Mike
Cuadro de texto
PC-3

Mike
Cuadro de texto
PC-4

Mike
Cuadro de texto
PC-5

Mike
Cuadro de texto
PC-6

Mike
Cuadro de texto
URB. ISMAEL TOMÀSPOBLACIÓ: 149PADRÓ: 2020SENSE ESTACIONALITAT

Mike
Cuadro de texto
BARRI LES COMESPOBLACIÓ: 64PADRÓ: 2020SENSE ESTACIONALITAT

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Llamada
ACCÉS DE L'A-7

Mike
Llamada
ACCÉS DE LA CV-50 I CARLET

Mike
Llamada
ACCÉS DE BENIMODO

Mike
Llamada
ACCESSOS DE L'A-7

Mike
Línea

Mike
Llamada
ACCESSOS DE:A-7 I CV-50 I GUADASSUAR

Mike
Llamada
ACCESSOS DEA-7, CARLET I GUADASSUAR

Mike
Cuadro de texto
L'ALCÚDIAPOBLACIÓ: 11.729PADRÓ: 2020SENSE ESTACIONALITAT



DATA:
NOVEMBRE 2021

NUCLI URBÀ BARRI LES COMES

ESCALA:
1:3.000

FULLA:
DINA-3

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

MAPA:
03 B

NUCLI URBÀ BARRI LES COMES

Mike
Cuadro de texto
PC-8

Mike
Llamada
     BARRI LES COMES

Mike
Cuadro de texto
A-7

Mike
Cuadro de texto
BARRI LES COMESPOBLACIÓ: 64PADRÓ: 2020SENSE ESTACIONALITAT

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Llamada
ACCÉS DEL NUCLI URBÀ L'ALCÚDIA

Mike
Llamada
ACCÉS DE L'A-7

Mike
Llamada
ACCÉS DE LA CV-50 I NUCLI URBÀ L'ALCÚDIA



DATA:
NOVEMBRE 2021

NUCLI URBÀ - MONTORTAL

ESCALA:
1:2.000

FULLA:
DINA-3

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

MAPA:
03 C

            NUCLI URBÀ MONTORTAL

Mike
Cuadro de texto
PC-9

Mike
Llamada
MONTORTAL

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Llamada
ACCÉS A MONTORTAL DE L'A-7

Mike
Llamada
EIXIDA DE MONTORTAL A L'A-7

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Llamada
ACCÉS DEL TERME DE GUADASSUAR

Mike
Cuadro de texto
MONTORTALPOBLACIÓ: 135PADRÓ: 2020SENSE ESTACIONALITAT



DATA:
NOVEMBRE 2021

NUCLIS URBANS - DISSEMINATS

ESCALA:
1:20.000

FULLA:
DINA-3

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

MAPA:
03 D

NUCLIS URBANS - DISSEMINATS

Mike
Llamada
LA RELAMA

Mike
Llamada
LA FLORENTINA

Mike
Llamada
LA CARRIONA

Mike
Llamada
LA MUNTANYA

Mike
Cuadro de texto
PC-7

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Cuadro de texto
DISSEMINATSPOBLACIÓ: 30PADRÓ: 2020AUGMENTS CAPS DE SETMANES, FESTIUS I ESTIU FINS200-300



DATA:
NOVEMBRE 2021

EDIFICACIÓ I HABITATGE NUCLIS URBANS - L'ALCÚDIA

ESCALA:
1:8.500

FULLA:
DINA-3

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

MAPA:
04 A

EDIFICACIÓ I HABITATGE NUCLIS URBANS - L'ALCÚDIA - DATA DE
CONSTRUCCIÓ

Mike
Llamada
Centre de SalutAny 1994capacitat: 200 

Mike
Llamada
Base SAMUAny 2003

Mike
Llamada
Església Sant AndreuDarrer terç segle XVIIIcapacitat: 400 

Mike
Llamada
Ermita Sant AntoniSegle XIV

Mike
Llamada
Convent de Santa BàrbaraAny 1743

Mike
Llamada
Estadi Els ArcsCapacitat: 9.000 

Mike
Llamada
CEIP Les ComesAny 1926Capacitat: 300

Mike
Llamada
CEIP BatallarAny 1973Capacitat: 300 

Mike
Llamada
CEIP HeretatsAny 1981Capacitat 500

Mike
Llamada
CIP San AndrésAny 1960Capacitat: 200

Mike
Llamada
IEP Els ÉvolsAny 1995Capacitat:500

Mike
Llamada
Ed. Infantil El BressolAny:2001Capacitat: 30

Mike
Llamada
L'EscoletaAny 2010Capacitat: 120

Mike
Llamada
Escoleta LandeteAny: 1888Capacitat: 30

Mike
Llamada
Casa de la MúsicaAny 1929Capacitat: 200

Mike
Llamada
Centre de diaAny: 2007Capacitat: 100

Mike
Llamada
LudotecaAny 1952 (restaurada)Capacitat: 200

Mike
Llamada
Mesquita la PazAny: 2014Capacitat 200 

Mike
Cuadro de texto
URBANITZACIÓ ISMAEL TOMÀS

Mike
Cuadro de texto
BARRI LES COMES

Mike
Llamada
Casa de la CulturaAny 1987Capacitat: 500

Mike
Llamada
Ajuntament i dependències policialsAny 1980



DATA:
NOVEMBRE 2021

EDIFICACIÓ I HABITATGE NUCLIS URBANS - MONTORTAL

ESCALA:
1:3.000

FULLA:
DINA-3

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

MAPA:
04 D

EDIFICACIÓ I HABITATGE NUCLIS URBANS - MONTORTAL - DATA DE
CONSTRUCCIÓ

Mike
Llamada
Església de la ImmaculadaSegle XVIIIcapacitat: 150

Mike
Cuadro de texto
MONTORTAL



DATA:
NOVEMBRE 2021

EDIFICACIÓ I HABITATGE NUCLIS URBANS - L'ALCÚDIA

ESCALA:
1:8.500

FULLA:
DINA-3

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

MAPA:
05 A

EDIFICACIÓ I HABITATGE NUCLIS URBANS - L'ALCÚDIA - ALÇADA
EDIFICACIÓ

Mike
Cuadro de texto
BARRI LES COMES

Mike
Cuadro de texto
URBANITZACIÓ ISMAEL TOMÀS



DATA:
NOVEMBRE 2021

EDIFICACIÓ I HABITATGE NUCLIS URBANS - MONTORTAL

ESCALA:
1:3.000

FULLA:
DINA-3

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

MAPA:
05 B

EDIFICACIÓ I HABITATGE NUCLIS URBANS - MONTORTAL - ALÇADA
EDIFICACIÓ

Mike
Cuadro de texto
MONTORTAL



DATA:
NOVEMBRE 2021

RECURSOS DEFINITS PER A LA GESTIÓ DE L'EMERGÈNCIA

ESCALA:
1:8.500

FULLA:
DINA-3

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT DEL RISC SÍSMIC

MAPA:
07

RECURSOS DEFINITS PER A LA GESTIÓ DE L'EMERGÈNCIA

Mike
Llamada
URBANITZACIÓ ISMAEL TOMÀS

Mike
Llamada
BARRI LES COMES
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Línea

Mike
Línea
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Línea
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Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea

Mike
Línea
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Annex V 
Models de Notificació 
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Annex VI 
Models de recollida de dades  
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