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1. 
Introducció 

 
1.1. Objectiu 
 
El Pla Territorial Municipal té com a objectiu obtindre la màxima protecció per a les persones, el 
medi ambient i els béns, que puguen resultar afectats en qualsevol situació d'emergència, 
establint per a això una estructura d'organització jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos, 
punt públics com privats en el municipi, que permeta fer front a situacions de risc o emergència 
greu. 
 
 
1.2. Abast 
 
Funcional 
 
El Pla ha d'oferir resposta a riscos genèrics i actuar com a complementari de qualsevol Pla 
d'actuació específic elaborat, així com d'aquells Planes d'Autoprotecció d'edificis públics i 
establiments de pública concurrència que es consideren en el municipi. 
 
Superats els recursos inclosos en el Pla, se sol·licitarà l'actuació complementària del Pla 
Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana. 
 
Territorial 
 
L'abast territorial del Pla és el terme municipal de l’Alcúdia. 
 
 
1.3. Justificació Legal 
 
Llei 17/2015, de  9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil,  l'objecte de la qual és 
assegurar la coordinació, la cohesió i l'eficàcia de les polítiques públiques de protecció civil. 
 

 En el seu article 15.2 diu "Son Planes Territorials tots aquells que s'elaboren per a fer 
front als riscos d'emergències que es puguen presentar en el territori d'una comunitat 
autònoma o d'una entitat local. Aquests plans seran aprovats per l'administració 
corresponent, autonòmica o local, de conformitat amb el que es preveu en la seua 
legislació específica". 
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Llei 7/1985, de 2 d'Abril, reguladora de les Bases de Règim Local, que en el seu article 25.2 
estableix que "El Municipi exercirà en tot cas, competències, en els termes de la legislació de 
l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries": 
 

 Protecció Civil, prevenció i extinció d'incendis. 
 
Reial decret 407/1992, de 24 d'Abril, pel qual s'aprova la Norma Bàsica de Protecció Civil. 
Norma Bàsica que constitueix el marc fonamental per a la integració dels Planes de Protecció 
Civil en un conjunt operatiu i susceptible d'una ràpida aplicació. 
 

 Segons l'article 3.1. "els Planes Territorials s'elaboraran per a fer front a les emergències 
generals que es puguen presentar en cada àmbit territorial de Comunitat Autònoma i 
d'àmbit inferior, i establirà l'organització dels serveis i recursos que procedisquen bé de 
la pròpia Administració que efectua el Pla, d'altres Administracions Públiques o d'altres 
Entitats públiques o privades". 

 
 L'article 8.3.estableix que "les entitats locals elaboraran i aprovaran, quan siga 

procedent i segons el marc de planificació establit en cada àmbit territorial, els seus 
corresponents Planes Territorials de protecció civil". 

 
 La competència de direcció i coordinació de les accions previstes en aquests plans, 

correspon a l'autoritat local, sense perjudici que en el cas de ser activat el Pla 
Territorial d'àmbit superior, tals funcions les exercisca l'autoritat designada en aquest. 

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

 L'article 14.1.b estableix que correspon als municipis "elaborar i aprovar el Pla 
Territorial Municipal davant d'emergències" i l'article 14.1.d que correspon als municipis 
"elaborar el mapa de riscos i el catàleg de recursos municipals en situacions 
d'emergència." 

 
 L'article 23.1 estableix que "els plans territorials d'àmbit inferior al comunitari seran 

d'àmbit municipal i supramunicipal", i en l'article 23.2 que aquests "plans acomodaran la 
seua estructura i contingut a les directrius disposades en aquesta llei i a les quals fixe el 
Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana." 

 
 L'article 23.3 estableix que "dits Planes seran aprovats pels Plens de les seues 

respectives corporacions locals, o per l'òrgan supramunicipal, si escau, previ al tràmit 
d'informació pública, havent de ser homologats per la Comissió de Protecció Civil de la 
Comunitat Valenciana." 
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2. 
Característiques Municipals 

 
En aquest document es relaciona el conjunt de dades que descriuen les característiques 
geogràfiques, físiques i climàtiques més significatives del municipi. 
 
2.1. Situació geogràfica, límits i superfície 
 

Nucli urbà Principal 
Comarca Ribera Alta 
Coordenades geogràfiques 39° 11′ 45″ N, 0° 30′ 26″ O 

Límits del terme municipal 

Nord: Benimodo i Carlet 
Sud: Guadassuar 
Est: Guadassuar  
Oest: Guadassuar i Tous 

Superfície 23,76 Km² 
 

 
Situació geogràfica de l’Alcúdia. Font CNIH. 
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Nucli urbà Montortal 
Comarca Ribera Alta 
Coordenades geogràfiques 39° 10′ N, 0° 31′ O 

Límits del terme municipal 

Nord: Guadassuar 
Sud: Massalavés 
Est: Guadassuar  
Oest: Massalavés i Guadassuar 

Superfície 1,65 Km² 
 
 
2.2. Població 
 
 

Any del Padró 2020 
Població: 12.107 habitants 
Població temporal: Es manté estable 

 
Nuclis habitats: 
 

Nom del nucli Població Població estival Vies d'accés i evacuació 
L’Alcúdia 11.729 11.729 A-7, CV-50 
Urbanització Ismael Tomàs 149 149 Carrer Maguncia 

Les Comes 64 64 Camí Vell d’Alzira,  
Carrer Argenters, A-7 

Montortal 135 135 A-7 

Disseminat ( zona la Florentina, la 
Relama, la Carriona, la Muntanya) 30 

Augments els caps de 
setmana, festius i als 

mesos d’estiu 
100-200 

Camí de la Muntanya, camí de 
la Florentina. 

 
 
2.3. Principals característiques geogràfiques del municipi 
 
2.3.1. Climatologia 
 
El terme de L’Alcúdia es troba situat a les proximitats de la costa mediterrània, a l’ambient 
perteneixent a la planícia costera valenciana. Segons la classificació de Papadakis, el tipus 
climàtic que correspon a L’Alcúdia és el “Mediterrani marítim temperat sec”. El seu clima és 
típicament mediterrani, caracteritzant-se, des del punt de vista de les temperatures, per uns 
estius calorosos i uns hiverns prou suaus. Analitzant el punt de vista pluviomètric trobem una 
gran irregularitat a la distribució de les precipitacions anuals, repetint-se amb certa freqüència 
les inundacions, com a conseqüència de fenòmens tempestuosos que solen produir-se 
principalment a la tardor, en forma de pluges torrencials d’alta intensitat i distribuïdes en curts 
períodes de temps i tempestes de caràcter local o generalitzat. 
Si emprem la classificació climàtica de Köpen observem, com apareix al mapa següent, que el 
terme municipal de l’Alcúdia correspon al clima Csa. On Cs indica l’existència d’una època seca 
els mesos més càlids de l’any que seria assimilable al clima mediterrani com és el cas. Amb Csa 
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es determina que presenta un estiu calorós amb temperatura mitjana del mes més càlid 
superior a 22 ºC i temperatura mitjana superior a 10 ºC en més de quatre mesos de l’any. 
 

 
 Classificació climàtica de Köpenn (1981-2010). Font: Aemet. 

 
A continuació, obtingut de la web climate-data.org, que es basa per l’extracció de les dades 
climàtiques en dades de ECMWF (Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Termini 
Mitjà) i generació de gràfics i taules utilitzant la informació del Servei de Canvi Climàtic de 
Copernicus entre 1999 i 2019, s’exposa el climograma amb la variació anual tant de 
temperatures com precipitacions. Com s’observa el mes més sec és juliol i els mesos de 
setembre i octubre quan es produeixen les majors precipitacions. Parlant de les temperatures 
trobem que el mes més càlid és juliol amb una mitjana de 26.1ºC i el més gelat gener amb una 
mitjana de 9.4ºC. 
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Climograma de l’Alcúdia. Font: CLIMATE-DATA.ORG 

 
 
A la següent taula climàtica de dades històriques en el temps s’extrauen conclusions com estes: 

- La diferència a les precipitacions entre el mes més sec i el més plujós és de 54 mm.  
- Durant l’any, les temperatures mitjanes varien en 16.7 °C. 
- El mes amb major humitat relativa és desembre (70.59 %)  
- El mes amb menor humitat relativa és juny (55.68 %). 
- El mes amb major nombre de dies plujosos és setembre (7.40). 
- El mes amb menys dies de pluja és juliol (2.13 dies) 

 

 
Variables climatològiques. Font: CLIMATE-DATA.ORG 
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Amb les temperatures dels mesos més freds i la cota del terme municipal obtenim que les 
nevades són pràcticament inexistents i analitzant el concepte de gelades, observem a la taula 
que la temperatura mitjana de les mínimes indica que no existix un període de gelada segura, ni 
període de gelada probable. Sí que existeix un període de gelada poc probable entre finals de 
novembre i finals de març, la resta de l’any correspon a un període lliure de gelades. El risc de 
nevades tampoc és probable i no s’ha donat als darrers 50 anys. 
Als mesos més secs i de major temperatura es quan el risc d’incendis és major, es poden 
produir incendis a les zones forestals del terme municipal, concentrades majoritàriament a la 
zona més a l’oest del terme municipal i als marges del riu Magre. 
Com s’ha comentat anteriorment el risc d’inundacions es donen principalment als mesos de la 
tardor pels efectes de la “gota freda” o Dana i poden causar problemes en algunes punts del 
municipi. 
 
2.3.2. Orografia  
 
El terme municipal és majoritàriament pla, a excepció d’una xicoteta part a l’oest del terme 
municipal a la partida de la Perolà o la Montanyeta de l’Alcúdia, limitant amb el terme de Tous i 
en els contraforts de la serra d’este i del massís del Caroig. Al terme municipal es poden aplegar 
als 128 metros d’alçada màxima. La xicoteta torreta de Montortal representaria la segona zona 
més alta del terme i la resta se situa al voltant dels 35 m d’alçada respecte al nivell de la mar 
encara que també hi existeix una part més baixa que aplega als 25 m a la part sud, coincidint 
amb el Barranc de Prada limitada pel terme de Guadassuar. 
Les característiques d’orografia es poden observar al següent mapa físic. 
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Orografia del terme municipal amb principals cotes de l’Alcúdia. Font: ICV 

 
Com s’ha comentat les alçades màximes del terme municipal no són molt superiors als 100 
metres (situades a l’oest del terme municipal) i les nevades són quasi inexistents al llarg dels 
anys, en esta zona coincideix amb la zona forestal on es poden produir incendis forestals. La 
zona exterior al nord-est del casc urbà amb cotes més baixes i els marges del riu Magre són les 
àrees amb major risc d’inundació. 
 
2.3.3. Hidrologia 
 
El terme de l'Alcúdia es troba situat des del punt de vista hidrogeològic dins el Sistema Aqüífer 
Anomenat "Plana de València" nº 51 que correspon al nombre 51 de mapa de Síntesi de 
Sistemes Aqüífers. 
Des del punt de vista d'unitats hidrogeològiques (U.H.) del Pla Hidrològic de la Conca del 
Xúquer, se situa entre la línia divisòria del Caroig Nord (UH-27) i la Plana València Sud (UH 26). 
El Caroig Nord està drenat pels rius Xúquer, Magre i Escalona, embassament de Forata en el Riu 
Magre i embassament de Tous i Embarcadors del riu Xúquer. Pertany a el subsistema aqüífer 
Caroig Nord (52.01). La UH Plana de València sud, està formada per la xarxa hidrogràfica dels 
rius Xúquer, Magre, Albaida, Sallent i Verd, dels quals només el Xúquer té vessament perenne. 
Pertany a el sistema aqüífer Plana de València / 51) 
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Els cusos d’aigua més destacables són els següents: 
 
Nom del curs d'aigua Conca hidrogràfica Municipi aigües amunt Municipi aigües avall 

Riu Magre Xúquer (31.00) 
Magre (31.10) Carlet Guadassuar 

Barranc de Benimodo Xúquer (31.00) Benimodo Guadassuar 

Canal Xúquer-Túria Xúquer (31.00)- 
Túria (28.00) Guadassuar Benimodo 

Séquia de la Reva Xúquer (31.00) 
Magre (31.10) Benimodo Guadassuar 

Séquia Reial del Xúquer Xúquer (31.00) Massalavés Guadassuar 
 
El principals element hidrològics al terme municipal són el riu Magre i el barranc de Benimodo 
(riu Sec, barranc de Prada), ambdós circulen a distància del casc urbà i no donen problemes 
d’inundacions a aquest, a més el barranc va ser ampliat fa deu anys ampliant la seua capacitat i 
millorant la resposta davant inundacions del municipi. En situació de crescuda extraordinària 
del Barranc al seu pas pel gual de tubs de formigó que creua el camí de la Muntanya es podria 
impossibilitar l’ús d’esta via fins que baixés el seu calat. 
 
Al mapa següent apareixen els elements hidrològics principals del terme municipal.  
 

 
Hidrologia del terme municipal de l’Alcúdia. Font: ICV 
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2.3.4. Geologia 
 
Tot el terme municipal pertany al denominat sistema ibèric, com tota la part central de la 
província de València. El sòl on s'assenta la població és una extensa plana sedimentària al·luvial, 
de poc pendent. Esta plana, com la major part del terme, és del període quaternari i està 
formada per sediments no consolidats de llims i argila, a més de les graves en els marges del 
riu. 
Pel que fa a l’estatigrafia trobem que els sediments localitzats al terme  van des del Triàsic fins 
al Quaternari actual, amb les següents característiques:  

- Del triàsic hi ha dos afloraments (un en Montortal i un altre a la zona de l'horta) 
presentant-se en la fàcies argiles versicolors amb guixos, característica de Keuper.  

- Del cretaci, cal destacar els següents materials: calcàries micrítiques blanques, que 
ocupen la zona occidental i més sinuosa de el terme municipal; margues i calcàries 
lacustres, separades per una petita falla a Montortal. 

- Del neogen, poden apreciar-se 4 afloraments compostos d'argiles vermelles i margues 
limolítiques, amb nivells de conglomerat.  

- Del quaternari, els materials trobats ocupen la major part de terme municipal, sobretot 
a la part plana, i cal destacar als següents: 

o  Les crostes (constituïdes per calcàries polsegoses, de tons rosats dipositades en 
forma discontínua sobre materials terciaris i per efecte de l'evaporació formen 
crostes a la part superior  

o Ventall fluvial, compost per sorres argiloses vermelles amb cants subarrodonits, 
formats per amplis cons pels rierols a l'abandonar la zona de la vall i sortir a una 
altra zona de pendent i relleu més suau. 

o Glacis d'acumulació, formats per argiles vermelles amb cants subarrodonits que 
alternen. 

o Altres característiques tectòniques com terrasses, llims marrons fluvials, llims 
d'inundació, platja de glacis i al·luvial. 

A continuació es pot observar als mapes següents les característiques de litomorfologia i 
litologia del terme municipal.  
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Litomorfologia del terme municipal de l’Alcúdia. Font: ICV 
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Litologia del terme municipal de l’Alcúdia. Font: ICV 

 
Els riscos geotècnics del terme municipal es situen principalment a la zona de Montortal sent 
els guixos, la matèria orgànica inundable i les zones inundables com s’observa al següent mapa. 



Pla Territorial Municipal davant d'Emergències 
L’Alcúdia 

<data d’aprovació i/o revisió> 

PTM de l’Alcúdia - 13-  

 
Riscos geotècnics del terme municipal de l’Alcúdia. Font: ICV 

 
ACCELERACIÓ SÍSMICA 
Durant un terratrèmol, el dany als edificis i les infraestructures està íntimament relacionat amb 
la velocitat i l'acceleració sísmica, i no amb la magnitud del tremolor. En terratrèmols moderats, 
l'acceleració és un indicador precís del dany, mentre que en casos molt severs la velocitat 
sísmica adquireix més importància. L'acceleració sísmica és el valor utilitzat per establir 
normatives sísmiques i zones de risc sísmic. Al cas de l’Alcúdia el valor és de 0,07 g  i un risc 
sísmic alt com es desenvoluparà a l’apartat de risc sísmic. 
La perillositat sísmica és la probabilitat d'excedència d'un cert valor de la intensitat del 
moviment del sòl produït per terratrèmols, en un emplaçament determinat i durant un període 
de temps determinat. La resposta del terreny es pot veure incrementada en funció de diversos 
factors que poden produir una amplificació dels paràmetres sísmics en aquest. Entre aquests 
factors destaquen el factor litològic i el factor topogràfic. Està demostrat que tant el tipus de 
sòl o roca, com les pendents i les alçades dels desnivells, tenen un paper determinant en 
l'amplificació de les ones sísmiques. Al terme municipal de l’Alcúdia tant la litologia que no és 
de roca consistent, llevat a la zona oest on trobem roca calcària i dolomies i les poques alçades 
orogràfiques no augmentarien els danys per sismes. A més, al casc urbà és completament 
constituït per materials del quaternari, al no ser roca consistent i el terreny pla no amplificaria 
els efectes dels sismes.  
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2.4. Infraestructures i vies de comunicació 
 

Carretera km entrada al 
TM 

km eixida 
del TM Titularitat Referència 

Plànol 
A-7 369.6 377 Xarxa de carreteres de l’estat Mapa 

infraestructures 
del TM CV-50 29.5 31.3 Xarxa de carreteres de la Comunitat 

Valenciana 
 

 
Infraestructures de xarxa viària i ferrocarril de l’Alcúdia. Font:ICV 
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Camins Referència Plànol 
El pi de Montortal 

Mapa Infraestructures del 
TM 

Palanchet 
Travessia camí motor Baoro o Montecarmelo 
Vallabron 
Manolot 
Del mas 
Realenc 
Vell d’Alzira 
Teular 
Dels burros 
Carlet-Algemesí 
Ciscars 
Caragol 
Veïns 
Albalat 
Travessia carretera carlet camí d’Algemesí a Carlet 
La daya 
Travessia camí de la daya a camí Benimodo 
Benimodo 
Travessia camí de Benimodo a camí de Benimodo 
Travessia de Riu-Rau a camí de Benimodo 
Riu-Rau 
Travessia camí Riu-Rau a terme a camí de Benimodo 
Montanya 
Casa del pi 
Terra blanca 
Alberic 
Xàtiva 
Olivarons 
La Florentina 
Casa Serra 
El paradís 
Travessia olivarons-Florentina 
Tosalet 
Travessia camí de la muntanya a finca de Boix 
Camí Poet de Ximo el burro 
Travessia camí de la Florentina a camí canal Xúquer-Túria 
Travessia camí paradís a canal Xúquer-Túria 
Caseta Espailla 
Plangamell 
Travessia camí de la muntanya a camí terra blanca 
Antella 
Travessia camí Alberic a camí Antella 
Travessia camí de casa Serra a camí Olivarons 
Motor Olivarons 
Travessia olivarons-Florentina 
Travessia camí paradís a camí de Tous 
Travessia camí de terra blanca a camí casa del pi (1) 
Travessia camí de terra blanca a camí casa del pi (2) 

 
Les línia de ferrocarril que travessa el terme és la Línia 1 Metrovalencia (FGV). L’estació del nucli 
urbà de l’Alcúdia es troba al carrer de l’Estació, 2 i el baixador de Montortal es troba a l'est de la 
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pedania de Montortal, al costat del traçat de la A-7, que separa el baixador del nucli urbà. No hi 
ha edifici en aquest baixador, consistent en una andana amb una marquesina metàl·lica.. 
Existeixen els següents passos a nivell molt transitats al casc urbà de l’Alcúdia: 
- Dos passos a nivell amb barreres:  

o un entre el camí de Benimodo i l’entrada a el casc urbà, s’accedeix des de la 
població en el primer cas al Cementiri Municipal i a un camí agrícola molt 
important com és el de Benimodo. 

o l'altre a l'altura de l'estació que dóna accés a les instal·lacions de la Cooperativa . 

- Hi ha també un pas subterrani de trànsit viari a l’encreuament de la sèquia real i el Camí de la 
Muntanya, que és l'accés normal amb un alçada suficient per al pas de camions i trànsit rodat a 
les instal·lacions del Poliesportiu Municipal, Cooperativa Agrícola i Col·legi Heretats i sobretot a 
el Camí de la Muntanya que és el principal camí agrícola de l'Alcúdia. 
- Al nucli de Montortal existeixen 2 passos a nivell de la mateixa línia de Metrovalencia. 
 
La resta d'infraestructures rellevants del terme municipal són:  
 

Denominació via Infraestructura Referència Plànol 
A-7 Viaducte 

Mapa Infraestructures 
del TM Accés a A-7 Pont 

Línia 1 Metrovalència Viaducte 

 
 

2.5. Activitats econòmiques i sociolaborals 
 
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 una 
cooperativa i altra empresa de gran importància que també treballa amb fruites, situades al 
sud-oest i al nord-est del nucli urbà, ocupant a un elevat nombre d’habitants del poble.  
L’activitat industrial es veu localitzada principalment als sector industrials del Camí Reial i la 
Creu on les activitats principals són les derivades dels treballs amb metalls, amb paper i plàstics 
i transport i logística, cal destacar que s’hi trobem gasolineres que suposaran un risc pel 
transport de mercaderies perilloses.  
A la zona de Montortal també existeix espai destinat a industria i compta amb dues empreses, 
una dedicada a rajoles i paviments ceràmics i l’altra a acabats metàl·lics.   
Figura altre polígon anomenat sector 15 però que actualment tan sols està ocupat per la citada 
cooperativa (C.A.N.S.O.) i empreses relacionades amb treballs agraris. 
El nombre d’empreses del municipi és de 769, amb un 8.71% pertany al sector Indústria, 9.49% a 
la construcció i sent el sector principal el de serveis amb un 81.79% 
Les activitats soci-laborals més significatives s’observen a les següents taules. 
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Font: Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i ocupació SEPIVA  
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2.6. Servicis Municipals 
 
Xarxa de proveïment d'aigua: 
 
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. 

La xarxa de canalització del pou nou baixa paral·lela al camí de la Muntanya fins al camí de 
Xàtiva, camí Olivarons, novament camí de la Muntanya fins arribar a la Nòria, al nucli urbà, on hi 
ha els registres per a la distribució a l’Alcúdia i Guadassuar. Després d'aquest punt va pel camí 
del Plangamell fins a la sèquia vella d'Alzira, passa per baix de les vies de FGV, travessa 
l'Avinguda de Montortal, baix l'Autovia, transcorrent per el camí del Mas cap a Guadassuar. 
Per a l'execució de la xarxa de proveïment es van instal·lar 4.607 metres de canonada de 250 
AB, i 5.750 de classe C. 
Pel que fa a la canalització de pou antic cal significar els dos motors estan a la finca de 
Montecristo, Canal Xúquer Túria a baix (part est del mateix). Des d'aquest punt la xarxa de 
canalització va cap amunt per baix del pont del Canal fins a la bassa vella i d'ací baixa paral·lela 
fins al motor. Des d’aquest punt circula fins a la finca de Juan Peña, després travessant camps 
es dirigeix fins el Camí de la Muntanya davant la finca de Sant Miquel, a continuació camí 
muntanya (marge dret) fins a la cruïlla camí de la Florentina i d’ací per la part esquerra del camí 
de la muntanya va travessant camps fins arribar a l’encreuament Riu Rau fins arribar al camí del 
darrere de les Escoles d'Heretats on hi ha els registres de distribució i travessant la via del tren, 
davant del Parc de la Potable, on hi ha l’altre registre de distribució. 
Des del dipòsit baixa una conducció general de fibrociment de 250 mm, existint igualment una 
canonada de 150 mm de diàmetre per al abastament de la zona esportiva i al nucli de 
Montortal, i una conducció per a la urbanització Ismael Tomás. 
A partir d'aquest anell van sortint canonades per a subministrament dels abonats de la població 
amb canonades de fibrociment de PVC de diversos calibres (75-110mm) i amb una antiguitat de 
1960 a 1990. 
La longitud aproximada de tota la xarxa inclosa la conducció general (exclosos els polígons 
industrials) és d'uns 40 km aproximadament. 
La xarxa és de titularitat l’ajuntament de l’Alcúdia i l'empresa explotadora és: Global Omnium 
(Aguas de Valencia). 
La depuradora del municipi està situada al Camí d’Alzira s/n, a les coordenades UTM (ETRS89, 
Huso30): 715.005m; 4.340.286m. 
 
Relació de pous i depòsits  
 

Nom Cabal/Capacitat Referència Plànol 
Captació número 1 1300 a 1400 litres/minut 

Mapa de serveis i 
equipaments al TM 

Captació número 2 1300 a 1400 litres/minut 
Dipòsit pous 1 i 2 1.000m³ 
Captació número 3 2200-2300 litres/minut 
Dipòsit pou 3 1.000m³ 
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Relació d'hidrants 
 
La xarxa d’hidrants, els quals són subterranis estan distribuïts per tot el cas urbà i polígons 
industrials, al ser tan nombrosos estan localitzats a la cartografia al mapa de serveis i 
equipaments del nucli urbà. 
 
 
Recollida de Residus 
 
La recollida de residus es gestiona a través de l’empresa Limpiezas Rafael Sánchez S.L. 
Al terme municipal no existeix cap abocador i compta amb un ecoparc situat a la següent 
localització. 
 

Abocador / Ecoparc Localització Referència Plànol 

Ecoparc Carrer Josep Miquel Borràs 
(polígon industrial sector 15) Mapa de serveis i equipaments al TM 

 
 
Xarxa Elèctrica: 
 
La companyia subministradora d'electricitat en el terme és: Iberdrola. 
 
El terme municipal és travessat per les següents línies d'alta tensió: 
Dues línies de mitja tensió (220 Kv) i una d'alta tensió (400Kv) travessen el terme municipal de 
nord a sud. La primera de les línies de mitja tensió va en línia recta des de la Carretera de Carlet 
en el límit del seu terme municipal a la confluència del Barranc de Benimodo i la Sèquia Reial del 
Xúquer, tocant al terme municipal de Guadassuar. La segona va més cap a l'est procedents de 
l'estació transformadora situada entre els termes municipals de Carlet i Catadau. La línia d'alta 
tensió (400 Kv) va paral·lela a aquesta última més cap al aquest a uns 300 metres d'aquesta, 
travessant també en línia recta de nord a sud el terme municipal. Esta línia a l'igual que la 
primera descrita de mitja tensió procedeixen de la Central d'Alginet. 
 
 

Nombre Referencia en Plano 
Línia de 220 Kv carretera Carlet-Séquia Reial 

Mapa d’infraestructures 
del TM Línia de 220 Kv procedent estació transformadora Catadau 

Línia de 400 Kv travessa terme municipal de nord a sud 
 
Al següent mapa s’observen els distints recorreguts de les línies d’alta tensió al terme 
municipal. 
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Línies d’alta tensió al terme municipal. Font: ICV. 

 
En el terme municipal existeixen els següents transformadors: 
 
 

Nom Referència Plànol 
Illa dotacional Avinguda Montortal polígon Industrial Camí Reial 

Mapa de serveis i 
equipaments al TM 

Illa magatzem municipal polígon Industrial Camí Reial 
Camí del Mas 
Carrer Santa Rosa 
Carrer Viar Miralles 
Carrer Ausiàs March 
Carrer Milagro Martí 
Carrer Mariano Madramany 
Carrer Tribunal de les Aigües 
Plaça de l’Església 
Avinguda Mestre Serrano 
Carrer Calvo Acacio /Avinguda Antoni Almela 
Carrer Calvari 
Carrer Dr. Fleming 
Carrer 2 de Mayo 
Carrer Xúquer 
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Ronda Nord /Carrer Ismael Tomás Alacreu 
Urbanització Ismael Tomás 
EDAR 
Illa D (Antigua Trilladora) Polígon Industrial Camí Reial 
Illa C (Escoms) Polígon Industrial Camí Reial 
Mipesa 
Séquia Reial del Xúquer 
Sénia de Santa Bàrbara 
Cooperativa C.A.N.S.O. 
Poliesportiu Municipal 
IES “Évols” 
Mercadona 
Istobal 
Centre de salut 
Antigues naus de Frudesa 
Col·legi batallar 
Casa de la cultura 
Salons Siglo XXI 
Alcama 
Imecal 
Lidl 
Hercor Metalworking 
Hervàs 
Transval 
Indufret 
Cítricos valencianos 
Chatarras Martínez 
Dipòsits aigua potable nou 
Dipòsits aigua potable antics 
Camí Benimodo 2 
Autovia rotonda Albacete 
Club de tenis 
Guil 

 
Xarxa de Gas: 
 
La companyia subministradora de gas és GasNatural Cegas, S.A.  
La xarxa de distribució de gas creua el terme municipal de forma vertical per l’extrem més a 
l’oest, a l’esquerre del canal Xúquer-Túria. 
 
El municipi no disposa d’empreses distribuïdores de GLP. 
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3. 
Anàlisi dels riscs 

 
3.1. Riscs en el terme municipal. 
 
Risc d'Incendi Forestal 
 
El municipi es troba limitat a l’oest per la serra de Tous, al terme municipal de L’Alcúdia es 
poden distingir tres masses forestals clarament diferenciades, tant espacialment com a nivell 
estructural i fitosociològic: la Muntanya, la Florentina i la Ribera del Riu Magre. 

- A la zona de la muntanya es troba una cobertura de tipus matoll xero-escleròfil o 
màquia de densitat variable, establerta sobre una zona amb afloraments calcaris on el 
sòl escàs es la tònica. En els darrers 25 anys s’han registrat 4 conats i un incendi en la 
zona, causats per negligències en tres casos i un cas per raig. 

- La zona de la florentina presenta un bosc de pi blanc, acompanyat de garrofer, ginebre 
roig en zones més clares i alguna carrasca molt ocasional. 

- La massa de les riberes del Riu Magre presenta una elevada variabilitat, on es troben 
extensions herbàcies en les zones més humides, canyissars, canyars, baladres, bosquets 
amb salzes, xops i eucaliptus, lligats  per esbarzers. 

En els últims anys els incendis forestals han afectat el terme municipal han sigut als anys 1994 i 
1998 (zona del riu Magre), 2005 (xicotet conat a la zona de la Florentina), 2012 i 2013 (zona del 
riu Magre), 2014 (xicotet conat a la zona de la Muntanya). 
 
Segons el Pla Especial davant del risc d'Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana, la 
superfície forestal del municipi és de 240,24 ha; i al municipi és recomanable l’elaboració d’un 
Pla d'Actuació Municipal davant d'aquest risc. 
 
Al següent mapa es defineixen les zones forestals del terme municipal. 
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Superfície forestal al terme municipal. Font: ICV i PATFOR. 

 
A la zona nord-oest del terme municipal, al marge dret del riu Magre s’hi troba la Zona d’Oci del 
riu Magre que encara que té el camí d’Alzira de tallafocs i no presenta molta vegetació, s’han 
previst les rutes d’evacuació que es presenten al següent mapa a través del propi camí d’Alzira i 
amb els camins del polígon industrial fins aplegar a la CV-50. 
 



Pla Territorial Municipal davant d'Emergències 
L’Alcúdia 

<data d’aprovació i/o revisió> 

PTM de l’Alcúdia - 24-  

 
Vies d’evacuació de la zona d’oci del riu Magre. Font: PATFOR i ICV. 

 
 
Risc d'Inundacions 
 
El terme municipal es troba enclavat en la conca de riu Xúquer (31.00) i subconca del riu Magre 
(31.10), sent els rius i barrancs més rellevants els següents: riu Magre i barranc de Benimodo.  
 
El riu Magre no dona problemes d’inundació al casc urbà per cota i distància. El barranc de 
Benimodo en episodis forts de pluges i afectat per la situació d’aigües amunt pot produir el tall 
del camí de la muntanya que és molt transitat per temes agrícoles majoritàriament encara que 
la modificació del llit del Barranc amb ampliació de secció dóna una resposta molt més eficient 
a situacions d’inundació. El tipus d’inundació habitual a l’Alcúdia és el pluvial, degut a que 
l’aigua es va acumulant per la gran quantitat de pluja rebuda en poc temps i que no pot 
distribuir que fa augmentar la làmina d’aigua i inundar algunes parts més baixes del nucli urbà.  
Segons el PATRICOVA el risc d’Inundacions al municipi és el següent: 
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Risc d’inundacions al terme municipal. Font: PATRICOVA 
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Perillositat d’inundacions al terme municipal. Font: PATRICOVA 

 
Les inundacions més importants que ha patit aquest municipi han sigut les dels anys (Font: 
cnih.proteccioncivil.es): 1916, 1919, 1923, 1924, 1982, 1983, 1987, 2000, 2009. 
 
Segons el Pla Especial davant del risc d'inundacions de la Comunitat Valenciana el risc del 
municipi és: ALT. 
 
El municipi de l’Alcúdia es troba en la zona II del Pla de Presa de l’embassament de Forata.  
El municipi estaria afectat per l’ona d’avinguda pel trencament de la presa o bassa en les 
primeres dos hores (zones II), ha d’elaborar un Protocol d’Actuació Municipal per accident o 
trencament de la citada presa, que s’incorporarà al PTM que constituirà l’Annex V del present 
pla. 
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Risc en el Transport de Mercaderies Perilloses 
 
El terme municipal es troba travessat per les següents autovies o autopistes: A-7 i CV-50. 
En el terme municipal existeixen les següents gasolineres:  

- E.S. El Serrallo 
- Petromax 
- E.S. Campsa 
- C.A.N.S.O. Carburantes 
- La Florida 
- Face Petroleum 

Segons el Pla Especial davant del risc d'accidents en el transport de mercaderies perilloses per 
carretera o ferrocarril és: ALT. 
En el municipi s'han donat els següents accidents de mercaderies perilloses: No consta cap 
incident. 
 
Risc Sísmic: 
 
La regió llevantina està situada a la vora del geosinclinal mediterrani o alpí, entra de ple en la 
gran banda inestable antillà-alpí-caucàsica-Himàlaia que assenyala la segona zona sísmica de el 
Globus, per aquesta raó la província de València figura entre les espanyoles més afectades pels 
terratrèmols i ofereix importants àrees sismogèniques o epicentres. Des del punt de vista 
sísmic, la província de València forma part d'una unitat tectònica fonamental, juxtaposada a el 
massís Ibèric, que compta amb un elevat coeficient d'inestabilitat i en què les dislocacions 
produïdes són tan intenses que han originat una sèrie de blocs tectònics perfectament definits 
en l'actualitat. 
A l’Alcúdia, les adreces tectòniques que es formen a la muntanya són clarament ibèriques, és a 
dir es corresponen amb les adreces que presenta la Serralada Ibèrica per l'orogènia Alpídica, 
presentant els seus plecs la direcció NO-SE i la xarxa de fracturació o bé és paral·lela a aquesta 
o bé és ortogonal o de creuer. 
 
El municipi compta amb un valor d'acceleració sísmica bàsica de 0.07g i un coeficient de 
contribució d'1, segons la Norma de construcció sismoresistent NCSE-02. 
De l’estudi de “Perillositat Sísmica a la Comunitat Valenciana” s’obté la intensitat esperada 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 
 
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). 
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Risc d’Accidents Greus en els que intervenen substàncies perilloses 
 
El Risc d'accidents greus engloba els riscos derivats de l'existència d'establiments que 
emmagatzemen i / o manipulen substàncies potencialment perilloses. 
El Reial Decret 840/2015 estableix els criteris per determinar si un establiment estarà afectat en 
major o menor mesura per esta normativa assignant dos llindars diferents: el llindar inferior i el 
llindar superior. 
Al terme municipal de l’Alcúdia ni als municipis propers existeix cap establiment afectat pel RD 
840/2015 ni al llindar inferior ni al superior. 
 
 
Risc d'Accident Industrial 
 
A l’Alcúdia els polígons principals són els de Camí Reial, la Creu, Sector 15 (cooperativa 
C.A.N.S.O.) i la zona industrial de Montortal. 
Els accessos als polígons industrials són: 

- Polígon Industrial la Creu: A-7, CV-50, avinguda Comte del Serrallo i carrer de Bollene. 
- Polígon Industrial Camí Reial: A-7, avinguda Montortal, carrer Argenters i camí Vell 

d’Alzira. 
- Cooperativa C.A.N.S.O.: avinguda Mestre Serrano pel nord, pel sud l’avinguda Pablo 

Iglesias i des del camí de la muntanya des la zona oest i agrícola del terme. 
- Polígon Montortal: A-7. 

Al següent plànol s’indiquen les localitzacions i accessos als diferents espais industrials del 
terme municipal. 
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Als plànols següents apareixen una relació d’empreses i la seua situació dins de cada polígon. 
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Empreses situades al polígon Industrial Camí Reial. Font: Ajuntament de l’Alcúdia. 

 
L’activitat més important en este polígon és en gran percentatge relacionada amb treballs amb 
metalls, fusta i plàstics. Destacar una empresa situada junt a la gasolinera la Florida 
d’elaboració de palets de fusta amb gran acumulació d’estos a l’exterior de les seues 
instal·lacions i que són separades dels sortidors de combustibles tan sols pels trens de llavat 
dels vehicles.  
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Empreses situades al polígon Industrial Camí Reial. Font: Ajuntament de l’Alcúdia 

 
L’activitat a este polígon està relacionada amb metalls i altres serveis. De totes elles cal 
destacar Istobal S.A. i Hercor Metalworking S.L. les quals compten amb autoritzacions 
ambientals integrades. 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. 

A més d’estes dues empreses destaquem Imecal, que compta amb un gran volum de 
treballadors a les activitats de feines amb metalls i una empresa de productes de neteja 
industrial, Nítida. 
 Tant el sector 15 de la Cooperativa C.A.N.S.O. com l’empresa de manufactures de fruites, el 
viver ni el polígon de Montortal presenten risc per emmagatzemar o manipular productes 
perillosos. 
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Risc de Nevades 
 
Al següent mapa obtingut d’Aemet distingim que el terme municipal de l’Alcúdia no presenta 
incidència amb les nevades. 
 

 
Nombre de dies amb nevades anuals. Font: AEMET. 

 
 

Segons el Procediment d'Actuació davant del risc de nevades de la Comunitat Valenciana el risc 
del municipi és BAIX. 
 
Les principals nevades que ha patit el municipi han sigut la dels anys: als últims 40 anys no s’han 
donat nevades destacables.  
 
La cota del nucli urbà és: 25-40 m i la del nucli habitat Montortal de 30-46m. 
 
Les cotes màximes de les carreteres que travessen el terme municipal són: 

 
 Carretera A-7  acota 30 , que dona accés al nucli de població de Montortal i a 33 m a 

l’accés a l’Alcúdia. 
 Carretera CV-50 cota 41 m (de Carlet) i 30 m (de Guadassuar) , que dona accés al nucli 

de població de l’Alcúdia. 
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Risc per concentració de masses  
 
Les celebracions més importants del municipi són: 
 
Gener 

- Dia de Reis: Cercavila dels Reis d'Orient la vespra del dia 6. Els Reis Mags d'Orient 
arriben a la Nòria on els esperaven els músics de la Colla La Rosca i l'Escola Municipal de 
Tabal i Dolçaina, per a guiar a ses majestats fins a la porta de l'Ajuntament, on ja estava 
preparada la resta de la comitiva. L'Alcalde els entregà la Clau Mestra del poble, perquè 
Melcior, Gaspar i Baltasar pogueren obrir totes les cases i deixar els seus regals en la Nit 
de Reis, i ja tots junts es dirigiren al Convent, on els esperaven Jesús, Maria i Josep. Es 
produeixen concentracions de centenars de persones al llarg dels recorreguts. 

- Sant Antoni: danses, benedicció d'animals, fogueres i correfoc el cap de setmana més 
pròxim al 17 (aniversari de la carta pobla). Els actes principals de benedicció s’organitzen 
a l’Ermita de sant Antoni i els de correfocs recorren el carrer Sant Antoni fins arribar a la 
plaça del País Valencià. La foguera es planta al carrer Ausiàs March. Es poden concentrar 
més de 500-1000 persones als voltants de la foguera. 

- Romeria de la canya. Romeria en carro des de l'ermita de Sant Antoni fins al Pont de 
Maria, on es collirà la canya que encendrà la traca quilomètrica del dia de la Mare de 
Déu. Es poden concentrar 300-500 persones. 

Febrer 
- Carnestoltes. Cercavila de disfresses realitzada pels alumnes dels distints col·legis del 

poble. Al ser cada col·legi per separat i distints recorreguts no presenten concentracions 
tan grans com si fora conjunt, màxim 500 persones. 

Abril 
- Setmana Santa. L’esdeveniment més multitudinari del poble. La setmana santa de 

l'Alcúdia és una tradició religiosa la qual participa tot el poble, durant tota la setmana es 
produeixen trasllats de les seues corresponents imatges de cada germanor, seguint a si 
la Crucifixió mort i resurrecció de Jesucrist. Els recorreguts de les confraries varien de 
diumenge a dijous però el divendres sant té un itinerari fixe, eixida de l’Església 
Parroquial, Plaça País Valencià, Sant Roc, Mestre Josep García, Pintor Vergara, Sant 
Vicent, Calvo Acacio, Joan Baptista Osca, Major a l’Església, en estos carrers es 
concentren centenars de persones sense produir una concentració massiva en un punt. 
El dissabte de glòria celebra una tamborada pels diversos carrers de l’Alcúdia a càrrec de 
les bandes de tambors de les Confraries i conclouran totes a la Plaça del País Valencià, 
on es dispararà un castell de focs aeris. El diumenge de Pasqua celebra la processo del 
sant Encontre pels carrers de l’església, sant Andreu, sant Francesc fins la plaça. De 
vesprada al parc del patinatge s’organitza la festa pasqüera on poden aplegar a 
concentrar-se més de 2.000 persones als voltants.  

Juny 
- Sant Joan: dansà, foguera i correfocs, el dissabte més pròxim a la nit del 23 de juny. 

Centenars de persones als correfocs pel carrer i unes 500-700 a la foguera. 

Juliol 
- Crist de Montortal. Concentracions de menys de 200 persones.  
- Nits d’estiu a l’Hort de Manus. Assistència de 100-200 persones. 
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Agost 

- Sant Roc: festes del carrer sant Roc. Uns 200-300 assistents. 
- Torneig Internacional de Futbol Sub-20, campionat anual que té lloc des de 1984 

celebrat a l’estadi els Arcs. Durant eixe torneig al camp de futbol es concentren milers 
de persones podent se superior als 5.000 en alguns partits. 

- Santa Rosa: festes del barri homònim. Sopars als carrers i berbenes de 300-500 
persones. 

 
Setembre 

- 1 al 8, Festes Majors en honor de la Mare de Déu de l'Oreto i els sants Abdó i Senén, en 
les quals destaquen la processó de l'Entrà, la nit de les disfresses i la traca quilomètrica 
del dia 8 acabada en una gran mascletà al migdia i la processó religiosa el dia 8 per la 
vesprada. Les berbenes i discomòbils s’organitzen a la plaça de Tirant lo Blanc amb 
assistències que superen moltes nits els mil assistents. 

Octubre 
- Correllengua: cercavila pel lliurament dels Premis Jaume I el divendres immediatament 

anterior al 9 d'octubre. 
- Nou d'Octubre: Diada de la Comunitat Valenciana, festa popular de les paelles amb 

milers de persones als carrers fent paelles. 
- Fira Gastronòmica. Fira de productes casolans tradicionals i atraccions infantils pel cap 

de setmana més pròxim al 9 d'octubre instal·lada al parc de la Fira Gastronòmica amb 
assistents simultanis superior a 2.000 persones. 

- La Pilarica: dansà del «ball de carrer» en la festa del Carrer Nou. 

Novembre 
- Mes de les lletres, organitzat pel Bloc de Progrés en col·laboració amb els centres 

educatius i amb el suport de l'Ajuntament, podent agrupar 300-500 persones a la casa 
de la cultura o altres llocs com als centres educatius. 

- Sant Andreu, festivitat local en honor del titular de la parròquia. 

Desembre 
- Puríssima de Montortal.  
- Festes de Nadal. La principal concentració se celebra la nit de Reis on es poden reunir 

centenars de persones al llarg del recorregut de la cavalcada que s’organitza per 
entregar regals. 

 
Aquestes celebracions no es produeixen en cap ubicació que puga suposar un risc que haja de 
fer previsió de vies d’evacuació altres mesures. 
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3.2. Planes d'Actuació Municipal necessaris 
 
 

Risc Nivell Realització del PAM 
Incendi Forestal ALT RECOMANAT 
Inundacions ALT OBLIGATORI 
Sísmic ALT OBLIGATORI 
Accidents Greus BAIX NO PRECISA 

 
 
Per a la resta de riscos indicats es considera suficient l'activació del present Pla. 
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4. 
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. 
 
4.1. Esquema Organitzatiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Lloc de Comandament Avançat 
 
 
4.2. 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.  
 
El CECOPAL podrà constituir-se en situació d'emergència per decisió pròpia del director del 
PTM o a requeriment del director del pla d'àmbit superior, així mateix el CECOPAL també podrà 
constituir-se de forma preventiva en situacions de preemergència si així ho decideix el director 
del PTM. 

 

PMA* 

CRM 

Comité  
Assessor 

Director del Pla 

CECOPAL 

Gabinet 
d’Informació 

Centre de 
Comunicacions 

Unitats Bàsiques 

Intervenció 
Sanitària i 

Assistencial Seguretat Suport 

CCE Generalitat 

 Sala 
d’Emergències 
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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. 
 
 
           Al CECOPAL se situaran tres panells a la zona de la vidriera policial, per a coordinació de 
totes les actuacions. 
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Panells per coordinar actuacions. Font: Intendència de policia de l’Alcúdia. 

 
Existirà un plànol de la zona rural i altre del casc urbà, amb possibilitat de retolació per poder 
organitzar les operacions d’emergència. 
El plànol de coordinació estaran en quadrícula per facilitar les tasques de coordinació i es 
ressaltaran els edificis públics i d’especial sensibilitat. 
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4.3 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 Pla, en 
qualsevol de les fases que caracteritzen l'evolució de l'emergència. 
 

a) En Situació de Preemergència: 
 

 Rebre la declaració de preemergència i alertar als recursos municipals. 
 Proporcionar informació de retorn al CCE 

 
b) En Situació d'Emergència: 

 
 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, si escau, 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 PTM 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) 
 
4.4. 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. 
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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 

 
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. 
 
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). 
 
4.5. 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, 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: 
 

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). 
  



Pla Territorial Municipal davant d'Emergències 
L’Alcúdia 

<data d’aprovació i/o revisió> 

PTM de l’Alcúdia - 41-  

 
4.6. 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 las notificacions i alertes al Director del Pla. 
 Rebre i transmetre la informació general. 
 Transmetre les ordres d'actuació. 
 Localitzar a les persones, medis 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. 

 
 
4.7. CCE de la Generalitat 
 
La Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, 
estableix que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat (CCE Generalitat) 
servirà per a assegurar la imprescindible coordinació de les diverses administracions i entitats 
que hagen d'actuar en cada situació d'urgència i emergència, garantint una àgil i eficaç 
resposta a les demandes d'ajuda dels ciutadans. Tot això, respectant la competència que a cada 
organisme li corresponga en l'execució material del servei sol·licitat i en l'organització, 
mobilització i gestió dels recursos que es consideren adequats per a l'actuació en concret. 
 
El funcionament del CCE Generalitat és de 24 hores amb personal tècnic especialitzat. El CCE 
Generalitat i, des del moment de la seua constitució, el CECOPI (Centre de Coordinació 
Operativa Integrada) centralitzaran tota la informació sobre l'evolució de la emergència i les 
actuacions adoptades per al seu control, establint prioritats i transmetent als Centres de 
Coordinació Sectorials les ordres oportunes. 
 
El CCE Generalitat disposa d'una aplicació informàtica de gestió d'emergències. D'acord amb 
els protocols informatitzats, el funcionament dels CCE Generalitat / CECOPI s'organitza sobre la 
base de les següents accions fonamentals: 
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 Recepció via telefònica i/o via radi de tot flux  d'informació i peticions provinents de 

les zones afectades. 
 Planificació de les actuacions i presa de decisions. 
 Enllaç via telefònica i/o via radi amb els Lloc de Comandament Avançat i amb els 

Centres de Coordinació dels respectius Planes Sectorials per a la mobilització dels 
recursos humans i materials. 

 Seguiment i control de totes les missions relacionades amb l’emergència dutes a 
terme, sota la direcció del Director del Pla 

 Tractament i classificació de la informació  
 
En l'esquema organitzatiu es contempla la connexió entre el CECOPAL i el CCE Generalitat. 
Aquesta connexió serà merament informativa o per a sol·licitar recursos supramunicipals 
inclosos en el Pla d'àmbit superior. 
 
 
4.8. Lloc de Comandament Avançat (PMA) 
 
D'acord amb la gravetat i tipus d'emergència 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. 
 
El Lloc de Comandament Avançat estarà en comunicació constant amb el CECOPAL, seguint les 
directrius del Director del Pla Territorial Municipal. 
 
En els Planes d'actuació davant de riscos concrets, vindrà definida la figura del director del Lloc 
de Comandament Avançat. 
 
Si no es disposa de Pla d'Actuació davant l'emergència el Director del Lloc de Comandament 
Avançat serà designat pel Director del PTM en funció d'aquesta. 
 
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 LLOC DE COMANDAMENT AVANÇAT són: 
 

 Situar i constituir el LLOC DE COMANDAMENT AVANÇAT 
 Determinar la zona d'intervenció. 
 Recaptar la informació sobre l'emergència i la seua evolució donant compte al 

CECOPAL. 
 Canalitzar les ordes formals del CECOPAL, respecte als Coordinadores del as 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. 
 



Pla Territorial Municipal davant d'Emergències 
L’Alcúdia 

<data d’aprovació i/o revisió> 

PTM de l’Alcúdia - 43-  

4.9. Unitats Bàsiques  
 
Els serveis i persones que intervenen des dels primers moments en el lloc de l'emergència, 
s'estructuren en Unitats Bàsiques, conforme s'especifica a continuació: 
 
 

 SEGURETAT 
 INTERVENCIÓ 
 SANITÀRIA I ASSISTENCIAL 
 SUPORT 

 
 
La coordinació de la Unitat en el terreny l'exercirà el Coordinador de la Unitat, que s'integrarà 
en el Lloc de Comandament Avançat. 
 
La necessitat d'intervenció d'aquestes unitats, vindrà determinada pel tipus d'emergència i les 
necessitats que aquesta genere. 
 
La composició i les dades de localització dels recursos locals adscrits a aquestes unitats es 
reflecteixen en el Directori. 
 
4.9.1. Unitat Bàsica de Seguretat 
 
Està compost per la Policia Local.  
 
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 Lloc de 
Comandament Avançat 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, designat per l'Alcalde del municipi. 
 
4.9.2. Unitat Bàsica d'Intervenció 
 
Està compost per personal del Consorci Provincial de Bombers. 
 
Les seues funcions generals seran: 

Unitats Bàsiques 

Intervenció 
Sanitària i 

Assistencial Seguretat Suport 
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 Rescat, socors i salvament de persones 
 Labors pròpies del Servei d'Extinció d'Incendis 
 Desenrunament i excarceració 

 
El Coordinador de la Unitat serà el cap de bombers del Consorci designat. 
 

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 

 
 
4.9.3. Unitat Bàsica Sanitaria i Assistencial 
 
Està composta bàsicament pel Servei Sanitari de resposta immediata, (metge i ATS en 
l'ambulatori municipal en hores previstes i equip mèdic d'urgències en el Centre de Salut de 
l’Alcúdia), farmacèutics i assistent social i altres recursos sanitaris mobilitzats pel CICU. 
 
Les seues funcions generals seran: 
 

 Assistència sanitària d’urgència en el lloc del sinistre 
 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 
 Alberg d'evacuats 
 Assistència social a grups crítics i possibles damnificats 

 
 

UNITAT BÀSICA SANITÀRIA  I ASSISTENCIAL 
ENTITAT ADREÇA POBLACIÓ COMPONENTS DE LA UNITAT 

CICU (CENTRE DE 
Coordinació 

d’Emergències) 

Avinguda Camp de Túria, 
66 L’Eliana Metge del SAMU o el metge 

designat pel CICU 

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

urgències metge coordinador 
d’urgències) 

Farmàcies Diverses L’Alcúdia Titular 
Corporació Municipal Carrer Pintor Vergara, 28 L’Alcúdia Assistent/a social 
 
El Coordinador d'aquesta Unitat serà el Metge del SAMU o el metge designat pel CICU. 
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4.9.4. Unitat Bàsica de Suport 
 
Està composta pels serveis municipals d'aigua, llum i obres, i pels serveis privats de maquinària 
d'obres públiques, transport de materials i proveïments. 
 
Les seues funcions generals seran: 
 

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

 
UNITAT BÀSICA DE SUPORT 

ENTITAT ADREÇA POBLACIÓ COMPONENTS DE LA UNITAT 

Corporació Municipal Carrer Pintor Vergara, 28 L’Alcúdia Regidoria de 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 
 
4.10. 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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5. 
Operativitat 

 
Aquest apartat 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. 
 
5.1 Notificació 
 
És l'acte de rebre i transmetre les informacions sobre accidents, emergències o situacions de 
preemergència. Atés que aquestes es poden produir en qualsevol moment, és necessari 
establir un Centre de Comunicacions 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, 28 i disposa de capacitat de resposta 24 hores. 
 
5.2 Activació del Pla 
 
Activar un Pla és l'acció de posar-ho en marxa per l'autoritat competent. 
 
El Pla es podrà activar global o parcialment depenent de l'àmbit, tipus i gravetat de 
l'emergència. 
 
Quan es produïsca l'activació del Pla, el Director del mateix verificarà que dita feta és conegut 
pel CCE, intercanviant informació de forma periòdica sobre l'evolució de la situació. 
 
Si els recursos municipals resultaren insuficients, se sol·licitarà ajuda al CCE des d'on s'activarà 
un pla d'àmbit superior (PTECV, Plans Especials o Procediments d'Actuació elaborats per la 
Generalitat). 
 
El pla pot activar-se en fase de preemergència o emergència. 
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5.2.1 Preemergència 
 
La preemergència ve definida per la possibilitat que es desencadenen un determinat risc. 
 
Els riscos que usualment tenen fase de preemergència, són els que poden tindre una previsió 
meteorològica per tractar-se de riscos naturals, (vents forts, inundacions, nevades, etc.) 
 
Es consideren dos casos: 
 

a) El CCE Generalitat decreta la preemergència per a una zona meteorològica que 
inclou el terme municipal.  
 
Al rebre el comunicat el Centre de Comunicacions informarà el Director del PTM que 
procedirà a activar el PTM en fase de preemergència. 
 

b) El Centre de Comunicacions és coneixedor d'una circumstància que davant la seua 
evolució desfavorable faça necessària la transmissió d'una alerta preventiva, amb la 
finalitat que en cas necessari es produïsca la mobilització i accés al lloc del sinistre 
amb major rapidesa de les Unitats Bàsiques  o bé s'adopten una sèrie de mesures de 
caràcter preventiu. 
 
En aquest cas, el Centre de Comunicacions informarà el Director del PTM, qui 
valorarà establir la situació de preemergència. Si es declara aquesta s'informarà  el 
CCE Generalitat.  

 
Comunicació de preemergència meteorològica pel CCE Generalitat 
 
L'Agència Estatal de Meteorologia a fi de poder facilitar la informació sobre la predicció i 
vigilància dels fenòmens meteorològics ha dissenyat el Pla Meteoalerta que és un pla específic 
d'avisos de riscos meteorològics. 
 
El CCE Generalitat a partir del Butlletí Meteoalerta rebut activarà un Pla o procediment en la 
seua fase de PREEMERGÈNCIA. 
 
Aquesta comunicació es transmet als municipis potencialment afectats, organismes implicats 
de les administracions públiques i empreses de serveis bàsics, que hauran d'adoptar les 
mesures preventives que es consideren necessàries. 
 
Si es produeixen incidències notables en el seu àmbit competencial, haurà de facilitar 
informació al CCE Generalitat pels canals habituals o a través del Telèfon d’Emergències 112 CV 
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5.2.2. Emergència 
 
Es correspon amb la materialització d'aquells riscos que hagueren motivat la fase de 
preemergència, o d'aquells altres que s'inicien amb aquesta. 
 
Nivells d'emergència 
 
A fi de graduar l'activació del pla i assegurar la seua integració amb els Planes d'àmbit superior 
es defineixen els següents nivells d'emergència: 
 

 Nivell I: emergències que produeixen danys limitats en els quals per al seu control són 
suficients els recursos locals, sense precisar la constitució del CECOPAL.  

 Nivell II: emergències que per al seu control requereixen la constitució del CECOPAL. 
 Nivell III: nivell d'emergència establit per activació d'un pla d'àmbit superior. 

 
Activació del Pla 
 
Es consideren dos casos: 
 

a) El CCE decreta el nivell d'emergència per a una comarca que inclou el municipi. 
 

En rebre la notificació el Centre de Comunicacions informarà el Director del PTM, qui 
activarà el present pla i establirà la emergència de Nivell III. 

 
b) El Centre de Comunicacions és coneixedor d'un accident / emergència que precisa 

per a la seua resolució de l'actuació dels recursos municipals. 
 

En aquest cas s'informarà el Director del PTM, qui valorarà si escau activar el 
present Pla i el nivell de l'emergència que ha de declarar-se. 
 
En cas d'activar-se el pla i declarar-se l'emergència de nivell I o II, s'informarà  el CCE. 

 
5.2.3. Fi de la preemergència / emergència 
 
Es consideren de nou dos casos: 
 

a) Si la preemergència / emergència ha sigut declarada per activació d'un pla d'àmbit 
superior, el CCE notificarà al Centre de Comunicacions del municipi la seua 
finalització. El Director del PTM, una vegada comprovat que han desaparegut les 
causes que van generar aquesta i restablerts els serveis bàsics o essencials parella la 
població, decretarà la fi de la preemergència / emergència i la retirada gradual dels 
recursos locals mobilitzats. 

 
b) Si la preemergència / emergència ha sigut declarada pel Director del PTM, serà ell  

qui, una vegada comprovat que han desaparegut les causes que van generar la 
mateixa  i restablerts els serveis bàsics o essencials per a la població, decretarà la fi 
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de la preemergència / emergència i la retirada gradual dels recursos locals 
mobilitzats. 

 
Una vegada decretat el final de la situació de preemergència / emergència, el Centre de 
Comunicacions ho notificarà al CCE. 
 
5.3 Esquemes d'Activació 
 
Preemergència 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCE Generalitat 

transmet la preemergència 

Municipis 

declara a nivell local 

Preemergència 

Director del PTM 

Centre 
Comunicacions 

trasllada a serveis / 
recursos locals 
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Emergència I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notícia de l’accident 
/ emergència 

CCE Generalitat 

 Sala 
d’Emergències 

Municipis 

activa el Pla i declara 

emergència nivell I 

Director del PTM 

Centre de 
Comunicacions 

mobilitza a recursos 
locals i es constitueix ... 

PMA* 

Unitats Bàsiques 

Intervenció 
Sanitària i 

Assistencial Seguretat Suport 
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Emergència II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notícia de l’accident 
/ emergència 

 

CCE Generalitat 

 Sala 
d’Emergències 

Municipis 

activa el Pla i declara 

emergència nivell 
 

Director del PTM 

movilitza a recursos 
locals i es constitueix ... 

PMA 

Unitats Bàsiques 

Intervenció 
Sanitària i 

Assistencial Seguretat Suport 

constitueix 

Comité  
Assessor 

Director del Pla 

CECOPAL 

Gabinet 
d’Informació 

Centre de 
Comunicacions 

movilització de  
recursos de suport 
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Emergència III  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Notícia de l’accident 
/ emergència 

 

CCE Generalitat 

 Sala 
d’Emergències 

Municipis 

activa el Pla i declara 

emergència nivel III 

Director del PTM 

mobilitza a recursos locals que 
s’integren a ... 

activa un pla de protecció civil 
d’àmbit superior, constituint-se 
les estructures de resposta en 

funció de la situació que se 
declare 

constitueix 

Comité  
Assessor 

Director del Pla 

CECOPAL 

Gabinet 
d’Informació 

Centre de 
Comunicaciones 

PMA 

CRM 

Intervenció 
Sanitària i 

Assistencial Seguretat 

Unitats Bàsiques 

Suport 
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5.4. Procediment de Actuació 
 
5.4.1. En cas de preemergència: 
 
El Director del PTM podrà convocar preventivament a aquells membres del Comité Assessor 
que considere, així com al responsable del Gabinet d'Informació. 
 
El Centre de Comunicacions recaptarà dades sobre el desenvolupament de la situació de 
preemergència i proporcionarà informació de retorn al CCE Generalitat. 
 
El riscos forestals o d’inundació no afecten en especial cap esdeveniment que habitualment es 
donen al municipi, a més no esta permesa l’acampada a la zona de la muntanya ni al riu Magre. 
En cas de preemergència per risc alt d’incendi es deurien realitzar avisos per extremar les 
precaucions i preveure una possible evacuació de tots els visitants de la zona d’oci del riu 
Magre, principalment caps de setmana, pel camí d’Alzira cap al municipi o en sentit a la CV-50 i 
tallar els accessos al llit del riu. 
En cas de preemergència de fortes pluges: 

- Caldrà telefonar als centres educatius del municipi per a que reforcen la idea de no 
acudir a arreplegar als fills i filles si la situació és perillosa ja que els centres d’educació 
són espais segurs i així evitar situacions de risc com les ja passades en anteriors episodis 
(este concepte s’explicarà en campanyes informatives municipals).  

- Revisar clavegueram i embornals per facilitar el seu correcte funcionament.  
- Revisar el gual del camí de la muntanya al seu encreuament amb el barranc de 

Benimodo. 

Un risc que s’ha de tindre en compte són els de mercaderies perilloses ja que tant la CV-50 com 
l’A-7 circulen molt a prop del casc urbà. La CV-50 creua el casc urbà principal i l’A7 circula molt a 
prop d’este i del barri de Les Comes i Montortal. S’ha de preveure de suspendre els 
esdeveniments que s’hi pogueren estar celebrant al casc urbà principal i d’enviar unitats d ela 
policia local al barri de Les Comes i Montortal depenent del lloc de la incidència i així poder 
actuar ràpidament i evacuar si es necessari  fins que aplegaren els recursos provincial que són 
els encarregats d’atendre estes emergències.  
 
 
5.4.2. En cas d'emergència: 
 
Emergència Nivell I 
 
El Director del PTM establirà els recursos municipals que han d'intervindre en funció del tipus 
d'emergència. Aquests recursos seran mobilitzats pel Centre de Comunicacions. Els recursos 
actuants s'organitzaran en el terreny sobre la base de les Unitats Bàsiques descrites en 
l'apartat corresponent. Els Coordinadors de les Unitats Bàsiques s'integraran en el Lloc de 
Comandament Avançat que estarà a càrrec del responsable designat pel director del PTM 
 
El Centre de Comunicacions alertarà de forma preventiva als components del CECOPAL que el 
director del PTM estime convenient i transmetrà la informació sobre el desenvolupament de 
l'emergència al CCE. 
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El Director del PTM valorarà les mesures de protecció a la població que han d'adoptar-se així 
com la necessitat d'informar a aquesta.  
 
El Director del PTM sol·licitarà en cas necessari al CCE la mobilització de recursos externs que, 
en s'integraran en les Unitats Bàsiques previstes en el present Pla. 
 
Emergències Nivell II. 
 
A més de les actuacions descrites en el cas anterior, declarada l'emergència de nivell II, el 
director del PTM a través del Centre de Comunicacions convocarà als membres del CECOPAL 
que considere necessaris. 
 
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 

 
El CCE Generalitat, a sol·licitud del CECOPAL mobilitzarà recursos de suport. 
 
Emergències Nivell III 
 

 Quan el Nivell III es declare per l'activació d'un pla d'àmbit superior: El Director del 
PTM, per pròpia iniciativa o a requeriment del Director del Pla d'àmbit superior, 
valorarà la conveniència de constituir el CECOPAL, que en cas de constituir-se actuarà 
com a òrgan de suport de l'estructura de resposta establida en el Pla d'àmbit superior. 

 Quan el Nivell III 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 PTM, a través del Centre de Comunicacions, sol·licitarà al CCE 
l'activació del pla d'àmbit superior. 

 
Una vegada activat el Pla d'àmbit superior, els recursos mobilitzats fins al moment i organitzats 
en les Unitats Bàsiques descrites anteriorment 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 de Suport Logístic. 
 El personal voluntari s'integrarà en la Unitat Bàsica que designe el Director del Pla 

activat, fonamentalment en  la de Suport Logístic per a col·laborar en labors 
d'avituallament i en el de Alberg i Assistència en els Centres de Recepció d'Evacuats. 

 
 
5.5. Reposició de Serveis Bàsics i volta  a la normalitat 
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5.5.1. Reposició de serveis bàsics 
 
En situacions d'emergència pot produir-se el tall en el funcionament o subministrament de 
serveis bàsics municipals. 
 
S'inclouen en aquest tipus de serveis els següents: 
 

 Subministrament d'aigua potable 
 Subministrament elèctric 
 Servei telefònic 
 Subministrament de gas 

 
Correspon al CECOPAL, coordinar les labors i actuacions tendents a la reposició dels serveis 
bàsics. 
 
Donada la titularitat municipal del subministrament d'aigua potable, la reposició del servei es 
realitzarà amb la intervenció de la Unitat de Suport, on s'integra entre uns altres l'encarregat 
de l'aigua en el municipi, així com els components de la brigada d'obres. 
 
Per al restabliment del subministrament elèctric i del servei telefònic, se sol·licitarà al CCE el 
contacte amb les companyies pertinents, establint-se des d'aquest l'ordre de prioritats, quan 
existisquen diversos municipis afectats. 
 
El CCE mantindrà informat al Director del PTM de les actuacions que desenvolupen les diferents 
companyies. 
 
El Director del PTM informarà la població de les actuacions que es desenvolupen en el 
restabliment dels serveis afectats. 
 
En cas necessari, se sol·licitarà al CCE les solucions per a proveir de serveis alternatius al 
municipi, d'acord amb el que s'estableix en el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat. 
 
5.5.2. Tornada a la normalitat 
 
La volta a la normalitat compren tres etapes, que dependran de la gravetat de l'emergència 
patida. 
 
La primera etapa consistirà en la valoració de danys que es realitzarà, segons el que s'estableix 
en la legislació vigent per: 
 

 Els serveis tècnics de l'Ajuntament, per als béns afectats de titularitat municipal.  
 Els particulars, amb l'ajuda de l'Ajuntament, per als béns d'entitat privada. 

 
La segona etapa la constitueixen aquelles actuacions que tenen per objecte: 
 

 Reconstrucció de les infraestructures 
 Reparació de danys 
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 Neteja de zones afectades 
 Reposició de serveis no bàsics 

 
La reconstrucció d'infraestructures serà a càrrec dels organismes que ostenten la titularitat 
d'aquestes. 
 
La Unitat de Suport intervindrà en les tasques esmentades, podent sol·licitar al CCE l'ajuda dels 
recursos supramunicipals, si resultaren insuficients els d'àmbit municipal. 
 
Finalment la tercera etapa compren: 
 

 Pagament dels serveis mobilitzats 
 Tramitació d'indemnitzacions i subvencions 

 
5.6 Mesures de protecció a la població 
 
Es consideren mesures de protecció a la població les actuacions previstes en el present Pla, 
amb la finalitat d'evitar o atenuar les conseqüències que per a la població tenen la situació de 
risc generada per l'emergència. 
 
Les mesures de protecció per a la població es concreten en la preparació prèvia de la mateixa 
mitjançant informació i sensibilització sobre mesures d'autoprotecció, o bé, el seu avís o 
posada en marxa en cas que preventivament es decidisca el confinament o evacuació davant 
una possible evolució negativa de l'emergència. 
 
Les mesures de protecció a la població comprenen: 
 

 Control d'accessos: El control d'accessos ha de realitzar-se en les zones danyades o 
amenaçades, i s'estendrà tant a les persones com als vehicles, de manera que 
s'impedisca el seu passe a zones de perill i es facilite així mateix l'actuació dels 
col·lectius implicats en l'emergència. Pot ser necessària la reordenació de zones 
pròximes per a facilitar l'arribada de nous recursos. 

 
 Avís a la població: Al llarg de tot el temps que dure el risc hauran de donar-se avisos 

periòdics a la població afectada o susceptible de ser afectada. Amb la finalitat 
d'alertar a la població i informar-la sobre l'actuació més convenient en cada cas i sobre 
l'adopció de les mesures de protecció adequades. 

 
 Mesures d'autoprotecció personal: són aquelles mesures senzilles que poden ser 

dutes a terme per la pròpia població.  
 

 Confinament: aquesta mesura consisteix en el refugi de la població en els seus propis 
domicilis, recintes o habitacles pròxims en el moment d'anunciar-se l'adopció de la 
mesura. Aquesta mesura ha de complementar-se amb les mesures d'autoprotecció 
personal. 
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 Disgregació o aïllament: consisteix en una evacuació fraccionada que busca la 
separació física dels col·lectius evacuats en funció del risc que un d'ells puga tindre per 
als altres. Aquesta separació es realitza des d'un punt de vista estrictament sanitari 
(epidèmies). 

 
 Allunyament: consisteix en el trasllat de la població des de posicions exposades a llocs 

segurs, generalment poc distants, utilitzant els seus propis mitjans. 
 

 Evacuació: consisteix en el trasllat de la població que es troba en la zona de risc cap a 
zones segures. Es tracta d'una mesura definitiva, que per norma general es 
prolongarà en el temps, per la qual cosa caldrà preveure allotjament i atenció de la 
població afectada. Es justifica únicament si el perill al qual està exposada la població 
és gran. A l'hora de decidir una evacuació, cal avaluar les condicions específiques del 
sinistre i valorar els avantatges enfront dels inconvenients que aquesta comporta. 

 
5.6.1. Evacuació 
 
Per la importància que té l'evacuació en tota situació d'emergència, es descriuen a continuació 
els seus aspectes més rellevants: 
En primer lloc s’avisarà per megafonia i xarxes socials dels llocs de concentració segurs per 
poder concentrar-se. S’evitarà dur molts objectes per facilitar la ràpida evacuació i és important 
dur document d’identificació, telèfon mòbil i roba d’abric a poder ser impermeable. Una volta al 
lloc de concentració esperar directrius de la policia local o del representant de l’ajuntament que 
corresponga. 
 
5.6.2. Ordre d'evacuació 
 
Davant una situació d'imminent gravetat, el Director del PTM assumirà la decisió d'ordenar 
l'evacuació. 
 
Si s'haguera activat un pla d'àmbit superior i no existira perill imminent, el Director del PTM 
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 PTM amb els mitjans municipals en primera instància, 
coordinarà i dirigirà l'evacuació. 
 
5.6.3. 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)  utilitzades habitualment per l’ajuntament i s’emprarà la ferramenta 
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CDIM, una ferramenta que té com objectiu facilitar la difusió d’informació entre la ciutadania i 
que ha sigut creat per l’Ajuntament. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6.4. Punt de concentració 
 
 

Ubicació Nucli urbà Número Referència en la 
cartografia 

Parc de la Nòria  

L’Alcúdia 

1 

Mapa Infraestructures 
dels nuclis urbans 

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 

 
 
5.6.5. Mitjans de transport: 
 
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. 
 
L'helicòpter de la Generalitat Valenciana podrà ser sol·licitat al CCE 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: 
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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 Serveis i 
equipaments als nuclis 
urbans amb recursos 

d’emergències 

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. 
 
 
5.6.6. Alberg d'evacuats: 
 

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

Mapa Serveis i equipaments 
als nuclis urbans amb 

recursos d’emergències 

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 

 
Les dades de localització figuren en el catàleg de mitjans i recursos. 
 
5.6.7. Dades evacuació dels nuclis  
 
 

Nom del nucli Població 
Població 

estival 
Vies d'accés i 

evacuació Punt de concentració Avís a la població Contacte 

L’Alcúdia 11.729 11.729 A-7, CV-50 

Parc de la Nòria 
Plaça del país valencià 
Plaça Tirant lo Blanc 

Parc de la Generalitat 
Centre de Salut 
Escoleta infantil 

Estadi municipal “Els Arcs” 

Campanes 
Megafonia 

Xarxes socials 
Policia Local 

Urbanització 
Ismael Tomàs 149 149 Carrer Maguncia Centre de Salut Megafonia 

Xarxes socials Policia Local 

Les Comes 64 64 
Camí Vell d’Alzira 
Carrer Argenters 

A-7 
Antic Ecoparc, carrer Argenters Megafonia 

Xarxes socials Policia Local 

Montortal 135 135 A-7 Església Immaculada Montortal 
Campanes 
Megafonia 

Xarxes socials 
Alcalde pedani 

Disseminat  
(zona la 

Florentina,  la 
Relama, la 
Carriona, la 
Muntanya) 

30 100 

Camí de la 
Muntanya 
camí de la 
Florentina. 

Estadi municipal “Els Arcs” Megafonia 
Xarxes socials Policia Local 
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Al nucli principal caldrà fer atenció especial al centres educatius, l’Escoleta Municipal, l’escoleta 
Encarna Landete, l’escoleta El Bressol, els CEIP ( Les Comes, Batallar, Heretats), CEI San Andrés, 
IES Els Évols, la casa de la Música, el centre de salut, la Ludoteca, la Biblioteca, la Casa de la 
Cultura i el Saló Artístic principalment. 
Les vies que presenten problemàtica són, en cas de fortes pluges el camí de la Muntanya al seu 
encreuament amb el Barranc de Benimodo i el pas inferior de la Linia 1 de MetroValencia de 
l’avinguda de Pablo Iglesias. 
 
 
 
 
5.7 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 el tipus 
d'emergència. 
 
La informació a la població es podrà realitzar mitjançant el cotxe de la Policia Local proveït de 
megafonia mòbil. 
 
No es poden establir uns itineraris d'informació a causa del desconeixement de les 
característiques de l'emergència, per la qual cosa s'establiran moments abans, començant en 
primer lloc en els voltants d'aquesta. 
 
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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6. 
Integració del PTM en el Pla Territorial 

d’Emergència de la Comunitat Valenciana 
 
El present Pla s'integra en el Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana tenint en 
compte els següents criteris de coordinació: 
 

 El PTM està elaborat segons l'estructura operativa descrita en el Pla Territorial 
d'Emergència de la Comunitat Valenciana. 

 Quan els recursos contemplats en el present pla són insuficients per a la resolució de 
l'emergència, està prevista la declaració de l'emergència de nivell III que suposa 
l'activació d'un pla d'àmbit superior. En aquest cas, els recursos locals s'integren en 
l'estructura de resposta prevista en el citat pla. 

 El PTM preveu els procediments operatius a adoptar en cas que la preemergència o 
emergència siga declarada pel CCE quan s'active un pla d'àmbit superior.  

 El PTM preveu la informació de retorn sobre l'evolució de l'emergència al CCE. 
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7. 
Implantació i manteniment  

de l'operativitat del Pla 
 
A partir de l'homologació del PTM s'iniciarà la seua implantació. Per a que el PTM 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. 
 
 
7.1. Implantació 
 
7.1.1. 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. 
 
7.1.2. Verificació de la infraestructura 
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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). 

 
7.1.3. 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 rellevants del Pla per al personal implicat en les Unitats Bàsiques 
es realitzarà per part del Director del Pla. 
 
7.1.4. Formació i ensinistrament 
 
Durant aquesta fase es desenvoluparan els cursos de formació per als diferents serveis 
implicats. 
 
7.1.5. Simulacres 
 
El Director del Pla valorarà la necessitat de realitzar de simulacres (parcials o globals). 
 
7.1.6. Informació preventiva a la població 
 
Dins de la fase d'implantació, se seguirà una política informativa, de cara a la divulgació del PTM 
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 
- Zones on es dona cada risc 
- 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. 
- Es marcarà un calendari anual on s’advertisquen dels principals riscos a cada interval de 

temps. 
- Realització de vídeos personalitzats per a col·legis, centres de treballs, edificis esportius 

amb consells útils per actuar en cas d’emergència. 
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7.2. Manteniment de l'operativitat del PTM 
 
7.2.1. Actualització - Revisió 
 
Els Serveis Tècnics Municipals efectuaran l'actualització i revisió periòdica del PTM, 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 forma 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. 
 
7.2.2. Formació Permanent 
 
La formació del personal implicat, reflectida en l'apartat 7.1.4., serà una labor 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 municipal. 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 

 
 
 

DATA D'APROVACIÓ DATA D'HOMOLOGACIÓ 
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Annex II 
Catàleg de Mitjans i Recursos 

 
 
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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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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Protocol d’Actuació Municipal de l’Alcúdia  
per accident o trencament en la Presa 
Forata  
 
 
Este  Protocol  d’Actuació  serà Annex del  Pla  Territorial Municipal.  En  cas  que  el municipi 
disposi del Pla d'Actuació Municipal davant el risc d'Inundacions, el Protocol d'Actuació en 
formarà  part  com  a  Annex  V.  És  per  això  que  el  contingut  no  s'estén  a  l'estructura 
organitzativa ni al catàleg de mitjans i recursos i directori municipals. 
 
Cada  municipi  dimensionarà  els  recursos  a  mobilitzar  en  funció  de  la  gravetat  de  la 
inundació esperada al seu territori, que ve determinada pels elements vulnerables afectats. 
 
Aquells municipis afectats per l'ona d'avinguda per avaria greu o trencament de presa a les 
primeres dues hores, elaboraran aquest protocol d'actuació. 
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1.  ZONES  D'INUNDACIÓ  DETERMINADES  PEL  PLA  D'EMERGÈNCIA  DE  LA 

PRESA DE FORATA 
 
Descripció de la presa i el risc 
 
Dades geogràfiques 
 
Ubicació 
 
Yàtova  

Província: 
 
VALENCIA 

Coordenades UTM (etrs89) 
X: 684002,46 
Y: 4356773,34 

Descripció de la Ubicació: 
Situada  sobre  el  riu  Magre,  a  6,5  km  al  sud‐oest  de  la 
població de Yàtova. 
Conca:  
31.10 ‐ Riu Magre 
Ubicació Sala d’Emergències: 
Oficina  de  la  Casa  d’Administració,  al  marge  dret  de  la 
presa, aigües amunt d’esta. 

Accessos: 
Al PK 17,3 de la CV‐425 de Macastre a Cofrents es pren la CV‐4281 a mà dreta. Al PK 18,6 
hi ha una altra desviació a mà dreta per un camí que condueix a la presa. 
En cas que el pont de la CV‐425 sobre el riu Magre quedés fora de servei per un hipotètic 
trencament de la presa, s'hauria d'accedir a la CV‐425 pel sud, o bé per pistes forestals des 
de Yátova amb vehicles tot terreny. 
Característiques hidràuliques de la llera aigües avall: 
La llera del riu Magre aigües avall de la presa de Forata, amb una longitud aproximada de 
67,149 km fins a la seva desembocadura al riu Xúquer, i pràcticament gairebé tota la zona 
d'estudi a excepció del  tram final, discorre entre  les serres de  l'Ave  i del Castellet. En el 
seu primer tram fins al pont proper a Turís, el riu va totalment encaixonat ampliant‐se en 
alguns punts coincidents amb l'existència de barrancs. 
Posteriorment i després de la desembocadura del riu Bunyol la llera s'eixampla 
considerablement. En alguns trams urbans, com a Algemesí, hi ha alguns trams canalitzats 
amb revestiments de formigó. 
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Dades administratives 
 
Titular: 
CHJ 

Organisme responsable:  
CHJ 

Estatal / Autonòmic:  
 E 

Classificació: 
A 




Aprovació PEP: 
07/12/2010 

Implantat:  
 

 

Dades tècniques 
 
Capacitat (Hm3) 
37,33 hm³ 

Usos:  
Regadiu. Laminació d´avingudes. 

Característiques constructives: 
Presa de tipus gravetat, de formigó en massa i planta corba. L'alçada màxima de la presa 
sobre  el  llit  del  riu  és  61,40  m.  Compta  amb  un  abocador  central  de  paret  gruixuda 
configurat per quatre obertures de 12 m de pas lliure. Nivell màxim normal 384,00 m. 
 
Risc 
 
Escenari: 
H2 




Nombre d’alarmes acústiques: 
 

Embassaments aigües amunt: 
No 

Embassaments aigües avall:  
No 

Municipis afectats:  

Zona I:  
Yátova, Macastre, 
Alborache, Turís. 

Zona II:  
Turís,  Montroi, 
Real,  llombai, 
Montserrat, 
Alfarp,  Catadau, 
Carlet,  benimodo, 
L’alcúdia, Alginet. 

Zona d’Alerta:  

Guadassuar,  Algemesí,  Alzira,  Benicull, 
Albalat de  la Ribera, Polinyà de Xúquer, 
Riola, Fortaleny, Sueca, Sollana, Corbera, 
Llaurí, Favara, Cullera. 
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Plànols d’ubicació i entorn.  
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Elements vulnerables en el terme municipal de l’Alcúdia. 
 
 
Municipi  Zona  Problemàtica 

L’Alcúdia  Zona II 

 
 Afeccions generalitzades 
 Nucli urbà (NU5) 
 Carreteres: N‐340 antiga (E9); pont N‐340 (E‐10) 

 
La  informació  detallada  es  troba  a  les  Taules  d’afeccions  del  PEP,  que  s’adjunten  en  la 
pàgina següent. 
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Hipòtesi  H3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punt 
d’afecció

Descripció 
Distancia 
presa 
(m) 

Coordenades Cabal 
màxim 
(m³/s) 

Calat 
màxim (m) 

Velocitat 
màxima 
(m/s) 

Temps 
aplegada 

Qualificació 
Directriu X  Y 

NU5  Nucli urbà  57+600  715.477  4.341.850

12.303 

0.6‐1 

4.0  1:50:00 

Afecció Greu 
E9  N‐340 antiga  57+585  715.980  4.343.010 43.7 

Desbordada 

E10  Pont N‐340  57+705  716.108  4.342.970
43.7 

Flux Hidràulic 
correcte 

‐‐ 
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Mapa de zones inundables en el terme municipal de l’Alcúdia determinades en el Pla d’Emergència de Presa. 
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S’adjunta el mapa de la zonificació territorial amb les envoltants de la inundació elaborades en el PEP  
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Ubicació de les sirenes 
 
Esta informació estarà disponible quan es realitze la implantació per part del titular i en cas de 
que s’instal∙le este sistema d’avís a la població. 
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Plànol  de  inundació  primera  mitja  hora  (Zona  I).  Punts  de  trobada.  Vies  de 
comunicació a evitar. 

 
Esta informació estarà disponible quan es realitze la implantació per part del titular 
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2.  OPERATIVITAT 
 
2.1.  Plans d’Emergència de Presa 
 
Definició d'escenaris d'emergència 
 
La definició dels escenaris d'emergència als Plans d'Emergència de Presa  (d'ara endavant 
PEP) és la següent: 
 

 Escenari  0.  Escenari  de  control  de  la  seguretat:  les  condicions  existents  i  les 
previsions aconsellen una intensificació de la vigilància i el control de la presa, i no 
es  requereix  la posada en pràctica de mesures d'intervenció per a  la  reducció del 
risc. 

 Escenari  1:  escenari  d’aplicació  de  mesures  correctores:  s’han  produït 
esdeveniments que, si no s’aplicaven mesures de correcció (tècniques, d’explotació, 
desembassaments, etc.), podrien ocasionar perill d’avaria greu o de trencament de 
la presa, si bé la situació es pot solucionar amb seguretat mitjançant l'aplicació de 
les mesures previstes i els mitjans disponibles. 

 Escenari  2.  Escenari  excepcional:  hi  ha  perill  de  trencament  o  avaria  greu  de  la 
presa i no es pot assegurar amb certesa que pot ser controlat mitjançant aplicació 
de les mesures i mitjans disponibles. 

 Escenari  3.  Escenari  límit:  la  probabilitat  de  trencament  de  la  presa és  elevada o 
aquesta  ja  ha  començat,  i  resulta  pràcticament  inevitable  que  es  produeixi  l'ona 
d'avinguda generada per aquest trencament. 

 
Àmbit territorial del PEP 
 
A fi de poder efectuar una priorització de les actuacions operatives, la zona potencialment 
afectada per la inundació després del trencament d'una presa se subdivideix en tres zones: 
 

 ZONA I: La potencialment afectada per l'onada d'avinguda en 30 minuts. 
 ZONA II: La potencialment afectada per l'onada d'avinguda a partir dels 30 minuts 

del trencament de la presa i fins a les dues primeres hores. 
 ZONA D'ALERTA: la zona potencialment afectada per l'onada d'avinguda a partir de 

les primeres dues hores. 
 
El municipi de l’Alcúdia pertany a la Zona II. 
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2.2.  Situacions  de  preemergència  i  emergència  a  aplicar  en  el  Protocol  de 

Actuació Municipal 
 
S'estableixen  les  situacions  que  preveu  el  Pla  especial  davant  el  risc  d'inundacions  de  la 
Comunitat Valenciana i els plans d'actuació municipals davant el risc d'inundacions: 
 

 Preemergència:  fase que, per evolució desfavorable, pot donar  lloc a una situació 
d’emergència.  L'objecte  d'aquesta  situació  és  alertar  les  autoritats  i  els  serveis 
implicats, així com informar la població potencialment afectada. 

 
La preemergència comença o bé per la predicció d'un fenomen perillós per part de 
l'Agència Estatal de Meteorologia o bé per la declaració de l'escenari d'emergència 
1 previst als plans d'emergència de preses. 

 
 Situació  0:  tindrà  aquesta  qualificació  quan  les  dades  permetin  preveure  la 

imminència d'inundacions amb perill per a les persones i els béns. 
 

Aquesta  situació  comporta  l'activació  de  l'Alerta  Hidrològica,  que  es  fa  quan  a 
través  de  les  dades  de  la  fase  de  Seguiment  de  la  preemergència,  es  detecten 
pluges molt fortes o torrencials i avingudes que fan previsible la inundació, en una o 
diverses conques, amb perill per a persones i béns 

 
 Situació 1: situació en què s'han produït inundacions en àrees localitzades, l'atenció 

de  les  quals  pot  quedar  assegurada  mitjançant  l'ús  dels  mitjans  i  els  recursos 
disponibles a les zones afectades. 

 
 Situació 2: situació en què s'han produït inundacions que superen la capacitat dels 

mitjans  i  recursos  locals  o,  encara  que  no  es  produeix  aquesta  darrera 
circumstància,  les  dades  i  previsions  permeten  preveure  una  extensió  o 
agreujament. 

 
Seran també emergències de Situació 1 o Situació 2 aquelles declarades com a escenari 2 o 
3 en un Pla d'Emergència de Presa/Bassa (en funció dels danys potencials). 
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2.3.  Correspondència entre Escenaris del PEP i Situacions dEmergència en el 

Procediment Municipal 
 
 

ESCENARI 
Pla Emergència Presa 

SITUACIÓ 
D’EMERGÈNCIA 

Pla Especial i Protocol 
d’Actuació Municipal 

OPERATIVA MUNICIPAL  
Protocol d’Actuació Municipal  

Escenari 1: escenari 
d’aplicació de 
mesures correctores 

Preemergència 

 Mantenir comunicació amb el CCE 
Generalitat 

 Actuacions preventives: activitats, 
carreteres 

 Informació a la població 
 Alerta servicis municipals 

Escenari 2. Escenari 
excepcional: existeix 
perill de trencament o 
avaria greu 

Situació 1 ó 2 (en funció dels 
danys potencials) 

 Constitució CECOPAL 
 Allunyament i/o evacuacions 

preventives 
 Informació a la població 
 Actuacions preventives  ‐ 

Dispositiu Preventiu CCE 
Generalitat  

Escenari 3. Escenari 
Límit: la probabilitat 
de Trencament de la 
presa és elevat o esta 
ja ha començat 

Situació 1 ó 2 (en funció dels 
danys potencials) 

 CECOPAL constituït 
 Allunyament i/o evacuacions  
 Carreteres 
 Assistència a evacuats 

 



Protocol d’actuació municipal de l’Alcúdia 
      per accident o trencament en  la Presa de Forata     

17 
 

 
2.4.  Actuacions municipals 
 
Escenari 1: preemergència 
 
Notificació i declaració de situació d’emergència 
 
Des  del  CCE  Generalitat  se  traslladarà  la  declaració  d’Escenari  1  al  municipi  segons  els 
models disponibles, i se comprovarà la recepció de l’alerta via telefònica. 
 
Rebuda la notificació des del CCE Generalitat, el Director del Protocol d’Actuació declararà 
la preemergència per incident en Presa. 
 
Actuacions municipals en Escenari 1 
 
Director del 
Protocol 
d’Actuació 

 Declarar la situació de preemergència. 
 Determinar les actuacions preventives que es requerisquen. 
 Prohibició  d’activitats  a  les  zones  potencialment  inundables  o  en 

las proximitats d’estes. 
 Determinar la informació a transmetre a la població. 

Centre de 
Comunicacions 

 Canalitzar  les  comunicacions  amb el  CCE Generalitat  a  través  del 
telèfon 112. 

 Alertar a los membres del CECOPAL 
Gabinet 
d’informació 

 Avisos a  la població amb caràcter previ  i  informació a  la població 
sobre l’estat de situació. 

U.B. de 
Seguretat 

 Traslladar  informació a  la població amb sistemes de megafonia si 
així ho decideix el Director del Protocol de Actuació. 

Altres U.B.   Romandre en alerta per una ràpida mobilització. 
 Actuacions  preventives:  preparació  per  un  agreujament  de  la 

situació. 
 
Escenari 2: situació 1 o 2 (en funció de los danys potencials) 
 
Notificació i declaració de situació d’emergència 
 
Des  del  CCE  Generalitat  se  traslladarà  la  declaració  d’Escenari  2  al  municipi  segons  els 
models disponibles, i se comprovarà la recepció de l’alerta via telefònica. 
 
El Director del Protocol d’Actuació declararà la situació d’emergència 1 o 2 (en funció dels 
danys potencials)  i constituirà el CECOPAL, que assegurarà que s’adopten  las mesures de 
protecció a la població.  
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Actuacions municipals en Escenari 2  
 
Director del 
Protocol 
d’Actuació 

 Declara  la  situació  d’emergència  1  ó  2  (en  funció  dels  danys 
potencials). 

 Constitució del CECOPAL. 
 Prohibició  d’activitats  a  les  zones  potencialment  inundables  o  en 

las proximitats d’estes. 
 Coordinació  dels  recursos  locals  per  l’adopció  de  les mesures  de 

protecció a la població, en especial l’allunyament i l’evacuació. 
 Establir els treballs prioritaris. 
 Sol∙licitar la intervenció de recursos externs. 
 Determinar la informació a la població. 
 Determinar, junt amb el Director del Pla Especial d’Inundacions de 

la  Comunitat  Valenciana,  la  necessitat  d’efectuar  una  evacuació 
preventiva  de  la  població  potencialment  afectada  per  l’ona 
d’avinguda en caso de trencament. 

Gabinet 
d’Informació 

 Informació a la població sobre l’estat de situació de l’emergència. 

Comité 
Assessor 

 Assessorar el director del Protocol d'actuació en la determinació 
d'actuacions. 

 Dirigir l’actuació de les diferents unitats bàsiques. 
Centre de 
Comunicacions 

 Rep  i  transmet  informació  de  la  situació  al  Director  i  al  CCE 
Generalitat. 

 Els  Ajuntaments  hauran  de  canalitzar  les  seues  informacions  i 
sol∙licituds  de  recursos  al  CCE Generalitat  a  través  del  telèfon 
1∙1∙2  Comunitat  Valenciana  oa  través  de  la  Xarxa  de  Ràdio 
COMDES. 

 Labors de seguiment. 
U.B. de 
Seguretat 

 Control d'accessos a les zones potencialment afectades. 
 Difusió d'avisos a la població. 
 Allunyament preventiu de la població de les zones on el perill 

és imminent. 
 Coordinar l'evacuació si aquesta es produeix. 

U.B. de Suport 
Logístic 

 Eliminació  d'obstacles  i  obstruccions  en  punts  crítics  de  les 
lleres o obertura de vies alternatives de desguassos. 

 Revisió i neteja d'obstacles. 
 Aixecament de dics provisionals i altres obstacles que evitin o 

dificultin el pas de les aigües. Control del curs de les aigües a 
zones inundades 

 Transport d'evacuats. 
 Traslladar ordres de treball a les brigades d'obres. 

U.B. de 
Intervenció 

 Col∙laborar en l’evacuació preventiva si es produeix. 

U.B. de Alberg i   Gestió de los Centres de recepció d’evacuats. 
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Assistència   Alberg i assistència d’evacuats. 
 Assistència a grups crítics de població. 

U.B. Sanitaria   Assistència sanitària. 
Voluntariat   El personal voluntari s’integrarà en la Unitat Bàsica que designe el 

Director del Protocol d’Actuació, fonamentalment en la de Suport 
Logístic  i  en  la  d’Alberg  i  Assistència  en  els  Centres  de  Recepció 
d’Evacuats per col∙laborar en tasques de avituallament. 

Integració de 
recursos 
externs 

 El  Director  del  Pla  Especial  pot  ordenar  la  constitució  d’un 
Dispositiu Preventiu integrat pels recursos de les Unitats Bàsiques 
mobilitzades a priori en previsió de que els possibles danys que es 
puguen ocasionar pel trencament de la Presa. 

 En  caso  de materialitzares  la  emergència,  els  recursos  adscrits  al 
Dispositiu  Preventiu  abans  citat  s’integraran  a  les    corresponents 
Unitats bàsiques coordinades a través del CECOPAL o, en caso de 
constituir‐se, el PMA. 

 
Escenari 3: situació d’emergència 1 ó 2 (en funció dels danys potencials) 
 
Notificació i declaració de situació d'emergència 
 
El  director  del  Pla  d’Emergència  de  Presa  notificarà  al  CCE  Generalitat  la  declaració 
d’escenari 3. 
 Des  del  CCE  Generalitat  es  traslladarà  la  declaració  d´Escenari  3  al  municipi  segons  els 
models disponibles i comprovarà la recepció de l´alerta via telefònica. 
 
El director del Protocol d'actuació declararà  la situació d'emergència 1 o 2  i constituirà el 
CECOPAL, que assegurarà que s'adopten les mesures de protecció a la població. 
 
El director del Protocol d'actuació declararà  la situació d'emergència 1 o 2  i constituirà el 
CECOPAL, que assegurarà que s'adopten les mesures de protecció a la població. 
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Actuacions municipals en Escenari 3 
 
Director del 
Protocol 
d’Actuació 

 Declarar la situació d'emergència 1 o 2 (en funció dels danys 
potencials). 

 Assegurar l'evacuació de la població de la zona inundable. 
 Determinar la informació a la població. 
 Determinar el tall de carreteres i camins locals afectats. 
 Prohibició d'activitats a les zones potencialment inundables a 

les proximitats d'aquestes. 
 Establir els treballs prioritaris. 
 Sol∙licitar la intervenció de recursos externs. 
 Canalitzar  la  informació  al  CCE  a  través  del  Centre  de 

Comunicacions. 
 Coordinar l'actuació dels recursos i serveis mobilitzats des del 

CCE Provincial per fer front a l'emergència al terme municipal.
Gabinet de 
Informació 

 Informació a la població sobre l’estat de situació de la emergència. 

Comité 
Assessor 

 Assessorar el director del Protocol d'actuació en la determinació 
d'actuacions. 

 Dirigir l’actuació de les diferents unitats bàsiques. 
Centre de 
Comunicacions 

 Rep i transmiteix informació de la situació al Director y al CCE. 
 Canalitzar les seues informacions i sol∙licituds de recursos al CCE a 

través  del  telèfon  1∙1∙2  Comunitat  Valenciana  o  Xarxa  de  Ràdio 
COMDES. 

U.B. de 
Seguridad 

 Coordinar la evacuació. 
 Difusió d’avisos a la població. 
 Control d’accessos en las zones potencialment afectades. 
 Allunyament preventiu de  la població de  les  zones on el perill  és 

imminent. 
 Guàrdia Civil realitzarà talls de trànsit als vials locals i en las en les 

carreteres  interurbanes  (especialment als ponts o als  creuaments 
dels  llits)  quan  estes  puguen  estar  afectades  per  les  ones 
d’avinguda. 

U.B. de Suport 
Logístic 

 Revisió i neteja d’obstacles. 
 Alçament  de  dics  provisionals  i  altres  obstacles  que  eviten  o 

dificulten  el  pas  de  les  aigües.  Control  del  curs  de  les  aigües  en 
zones inundades. 

 Transport d’evacuats. 
 Coordinació de  l’abastiment a  la població afectada.  Supervisió de 

la distribució de provisions, medicaments i ajudes externes. 
 Traslladar ordes de treball a les brigades d’obres. 
 Restabliment de vies de comunicació. 
 Altres  tasques  necessàries  per  minimitzar  els  efectes  de  la 

inundació. 
 Suport logístic als recursos d’intervenció mobilitzats per fer front a 
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la situació d’emergència. 
U.B. de 
Intervenció 

 Col∙labora en la evacuació si es dóna l’ordre. 
 Col∙labora en el rescat i salvament de le persones. 
 Minimitzar en el possible les causes i efectes de les inundacions en 

persones i béns. 
U.B. de Alberg i 
Assistència 

 Gestió dels Centres de recepció d’evacuats. 
 Alberg i assistència d’evacuats. 
 Assistència a grups crítics de població. 

U.B. Sanitària   Assistència sanitària. 
 En cas de  trencament de  la presa, efectuar probes per el  control 

d’epidèmies i intoxicacions. 
 Control d’aliments i beguda. 

Voluntariat   El personal voluntari s’integrarà en la Unitat Bàsica que designe el 
Director del Protocol d’Actuació, fonamentalment en la de Suport 
Logístic  i  en  la  d’Alberg  i  Assistència  en  els  Centres  de  Recepció 
d’Evacuats per col∙laborar en tasques d’avituallament. 

Integració de 
recursos 
externs 

 En  cas  de  materialitzar‐se  l’emergència,  els  recursos  adscrits  al 
Dispositiu Preventiu abans citat  s’integraran en  les corresponents 
Unitats  bàsiques  coordinades  a  través  del  CECOPAL  o,  en  cas  de 
constituir‐se, el PMA. 

 
 
2.5.  Sistemes d’avís a la població 
 
Escenaris 1 y 2: 
 
El  CCE  Generalitat  traslladarà  l’alerta  al  municipi.  Un  cop  rebuda  l'alarma,  el  Centre  de 
Comunicacions Municipal informarà el director del Protocol d'actuació, el qual declararà la 
situació d'emergència corresponent i ordenarà les actuacions prioritàries quant a avisos a 
la població i possibles evacuacions. 
 
Escenari 3: 
 
Recepció de l’alarma en el Centre de Comunicacions municipal: 
 
El CCE Generalitat traslladarà l´alerta al municipi al municipi segons els models disponibles i 
comprovarà  la  recepció de  l´alerta via  telefònica.  Si  escau, el director del PEP activarà el 
sistema d'avisos a la població instal∙lat per a la presa/bassa. 
 
Una volta rebuda l’alarma, el Centre de Comunicacions: 
 

 Informarà  el  Director  del  Protocol  d'Actuació,  qui  declararà  la  situació 
d'emergència corresponent i ordenarà les actuacions prioritàries quant a avisos a 
la població i possibles evacuacions. 
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  Per poder realitzar avisos a  la població el municipi de  l’Alcúdia compta amb  les 
següents infraestructures: 

 Instal∙lacions policia local 
 Vehicles dotats de sirenes. 
 Campanes del campanar de l’Església Sant Andreu Apòstol. 
 Xarxes social, Facebook, Instagram i CDIM. 

 
Es transmetrà informació a la població a través de les alarmes activades pel director del Pla 
d'Emergència de Presa i mitjançant bàndol i/o toc de campanes. 

 
La població ha de  rebre una  informació  clara  sobre  allò que ha  de  fer  i  cal  evitar en  tot 
moment les informacions contradictòries que puguin provocar reaccions negatives. 
Se donarà informació sobre: 

 
 Situació reial de l‘emergència en cada moment. 
 Mesures de protecció. 
 Previsions sobre l’evolució. 
 En cas d’evacuació, informar sobre com es va a efectuar, lloc de reunió i 

recomanacions a seguir. 
 
2.6.  Mesures de protecció a la població. Evacuació i alberg 
 
Zones a evacuar: 
 Habitatges aïllats: Els veïns que es trobaren als habitatges de la zona oest del terme 

municipal, este disseminat augmenta el nombre de persones els caps de setmana i 
mesos d’estiu. 

 Nucli urbà: Tot el nucli es veuria afectat. 
 
El punt de trobada per evacuats serà a la zona més alta del casc urbà: 

‐ Plaça de l’Església 
‐ Plaça País Valencià. 

 
El centro de alberg serà: 

‐ Centros de ensenyança a la zona més elevada: Sant AndreuCasa de la Cultura. 
‐ Església. 

 
 
 
2.7.  Vies de comunicació afectades 
 
Es  veuran  afectats  gran  part  dels  camins  i  carrers  del  terme municipal.  Les  carreteres  i 
camins més importants afectats són: 

‐ Camí de la muntanya 
‐ Avinguda Antoni Almela 
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2.8.  Tornada a la normalitat 
 
És la fase consecutiva a la d'emergència, que es prolonga fins al restabliment de les 
condicions mínimes imprescindibles per a un retorn a la normalitat a les zones afectades 
per la inundació. 

Durant aquesta fase es realitzaran les primeres tasques de rehabilitació a les zones 
esmentades, consistents fonamentalment en la inspecció de l'estat d'edificis, la neteja 
d'habitatges i vies urbanes, la reparació dels danys més rellevants i la rehabilitació dels 
serveis bàsics municipals (aigua, electricitat, gas, telèfon, etc.). 

 

3.  IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DE L’OPERATIVITAT 
 
3.1.  Implantació 
 
Verificació de la infraestructura 
 
Es  controlarà  la  idoneïtat de  la  xarxa de  transmissions  i  la  comunicació entre  serveis,  els 
mitjans  necessaris  per  al  CECOPAL  i  el  Gabinet  d'Informació  i  els  sistemes  d'avisos  a  la 
població. 
 
Formació del personal implicat 
 
Es remetrà una còpia del Pla a tots els membres del CECOPAL i es difondrà als components 
de  les Unitats Bàsiques. Es  faran cursos de  formació per a  tots els  serveis  intervinents, a 
més d'exercicis i simulacres. Es proporcionarà informació preventiva a la població sobre el 
pla i el risc. 
Pera la implantació d’este Protocol d’Actuació se realitzaran les següents tasques: 
 

 Distribució de copies controlades del Protocol d’Actuació. 
 Realització de programes de formació: 
 Als càrrecs municipals implicats. 
 Als integrants de las Unitats bàsiques. 

 
Informació a la població 
 
L’òrgan responsable del Pla d’emergència de presa elaborarà tríptics o cartells explicatius 
per  facilitar  als  municipis  la  difusió  de  la  informació  a  la  població  afectada.  Els  tríptics 
contindran informació sobre: 

Població de la  Zona I:  
 Sistema d’avisos acústics 
 Rutes d’evacuació 
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 Punts de trobada 
 Pautes d’actuació 
 Zona afectada per la inundació 

 
Població de las Zones II y d’Alerta: 
 Pautes de actuació 
 Mesures d’autoprotecció personal 
 Zona afectada per la inundació 
 

El municipi de l’Alcúdia es troba en la Zona II. 
 
3.2.  Manteniment de la operativitat 
 
El Protocol d'Actuació serà revisat anualment mitjançant  la realització com a mínim, d'un 
simulacre  o  bé  d'una  reunió  de  tot  el  personal  i  els  serveis  municipals  que  tinguin 
implicació amb la finalitat de revisar les qüestions referides a l'operativitat. 
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