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Descripción
A misión do grupo de transmisións é dispoñe-los medios e equipos necesarios que permitan contar cunha
comunicación continua e ininterrompida a tempo real entre a Dirección do PEMU, o Comité Asesor, o PMA, e
os restantes Grupos de Acción, co obxecto de coñecer e dispor de información da situación puntual da
emerxencia, así como da súa evolución. Son funcións do Grupo de Transmisións:
•

Asegura-las comunicacións entre os diferentes grupos de acción, así como entre o posto de
mando avanzado e os centros de coordinación operativa.

•

Transmitir toda a información emitida polos diferentes grupos de acción.

•

Establecer e implantar sistemas alternativos de transmisións, onde sexan necesarios

•

Transmisión de imáxes fixas ou de video

Medios que mobilizan
Equipos de transmisión fixos e móbiles, cedidos en uso ou de propiedade municipal, correspondentes ós
servizos integrados no Grupo de Transmisións, ou asignados ós diferentes Grupos de Acción. Estes inclúen :
· Repetidores transportables e fixos de radio VHF ( PMR – das redes municipais de seguridade e
mantemento)
· Repetidores transportables e fixos de radio UHF (PMR – das redes municipais de seguridade e mantemento
)
· Transceptores portátiles de radio VHF ( PMR- municipais, radioaficionados, REMER, REMAN, banda aérea,
Trunking Xunta, incendios forestais- 085)
· Transceptores portátiles de radio UHF (PMR- municipais e de servizos indirectos)
· Telefonía móbil con todas a tecnoloxías ( SMS, 3G, UMTS, GPRS, Blackberry, smartphone, PDA, etc.)
· Telefonía móbil datos GPRS e menxaxería global.
· Telefonía fixa , centraliñas ,red de datos e equipamento informático de sobremesa e portátil asociado, e
equipos de videoconferencia.
· Transceptor radio HF todabanda para comunicacións a longa distancia.
· Cámaras dixitais de fotografía e video e colectores GPS, con seguimento remoto GPRS en intranet e
internet sobre cartografía 1:2000 do término municipal, sobre 35 vehículos do parque móbil municipal (control
de flotas en tempo real)
· Equipamento de alimentación eléctrica de emerxencia para os medios sinalados (grupos electróxenos,
sai´s, etc.)
· Para utilización de radiorepetidores móbiles dispónse de vehículos de transporte cos medios auxiliares
específicos ademáis de ubicacións propias estratéxicamente situadas ó efecto.
Asimesmo, pódense integrar persoal con acceso a outras redes de comunicación de ámbito estatal e
autonómico de carácter institucional, e novas tecnoloxías de próxima implantación: voz IP, videoconferencia,
telecentros con servicio de internet por satélite, WI-FI etc.
3
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Procedemento xenérico de activación
A activación dos Grupos de Transmisións producirarse dende a fase de alerta ou pre-emerxencia, co fin de
manter ó Director do PEMU e ós diferentes operativos que fan frente á posible emerxencia informados sobre
a evolución da mesma. O Director do PEMU, ou do Director Técnico da Emerxencia, solicitarán para elo a
intervención do persoal da Policía Local e do Servicio de Protección Civil para o establecemento dunha rede
de información ó traveso dos equipos de transmisións que sexan precisos en cada caso.
Se fose requerida a activación de medios ou recursos extra-municipais (empresas privadas ou redes de
transmisións alleas á xestión municipal), a solicitude será feita por parte do Director do PEMU ós organismos
públicos ou privados responsables do medio. Concedida a axuda por parte da entidade correspondente,
establecerase o contacto directo co operador do medio ou recurso para integrar a súa actuación dentro d
procedemento coordinado fronte a emerxencia.
A coordinación do Grupo de Intervención será feita po-lo Director Xeral de Novas Tecnoloxías, a través do
CECOPAL e do PMA.

Procedementos de comunicacións ó xefe de grupo
O xefe de grupo debe estar en comunicación permanente co resto do equipo intervinte na emerxencia, tanto
ca dirección técnica da emerxencia, e xefes dos outros grupos como co equipo que encabeza. En xeral
teléfono móbil e aparato de radiocomunicación portátil, e comunicación verbal directa.

Procedementos de comunicación ó persoal integrante do grupo
Debe existir un canal de comunicación entre o xefe do grupo e cada un dos integrantes do mesmo. Cando
non se dispoña de medios suficientes para dotar a todos os membros do equipo con aparatos de
intercomunicación asignarase polo menos un a cada subgrupo que traballe xunto. En xeral teléfono móbil e
aparato de radiocomunicación portátil, e comunicación verbal directa.

Punto de encontro
Na emerxencia establecerase un punto ó que acudir en caso de calquera incidencia non prevista e ó finalizar
a intervención. En xeral, e no caso de non indicarse o contrario, situarase no posto de mando avanzado.

Equipamento persoal en emerxencias
Cada compoñente do equipo estará dotado do equipamento xeral para a intervención. ( E.P.I.s e medios
auxiliares – lanterna, radio, teléfono móbil, etc.) E ademais os específicos para cada emerxencia.
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Equipamento de primeira intervención en emerxencias
Os integrantes do grupo deben ter á súa disposición o equipamento axeitado para intervir na emerxencia,
non incluído no equipamento persoal de emerxencias.

Transporte ó punto de encontro
Dende as respectivas bases ou cuarteis ata o punto de encontro realizarase nos medios ordinarios asignados
ás respectivas organizacións ou unidades.

Transporte desde o punto de encontro á área de intervención de equipo e persoal
Mediante vehículos oficiais do grupo, en caso de necesidade móbilizaranse medios de transporte externos
establecidos no Catálogo de Medios e Recursos.

Medios de uso exclusivo do grupo
Cada grupo de acción, e subgrupo, ten uns medios específicos, medios propios dos servicios integrantes dos
respectivos grupos e subgrupos.

Normas de actuación
Para que a intervención se desenrole con éxito, en termos de eficacia, eficiencia e coordinación débense
cumprir as normas establecidas no PLATERGA segundo o tipo de emerxencia. Ademais das establecidas a
priori, débense cumprir as normas provenientes do CECOPAL.

Normas de seguridade persoal e de actuación
Os integrantes do grupo deben coñecer e poñer en práctica unha serie de normas de autoprotección e
seguridade para a correcta intervención sen danos para os propios integrantes do grupo.

Comportamentos a evitar
Débense evitar unha serie de accións e comportamentos que poidan complicar a emerxencia, poñendo en
perigo a seguridade das persoas a socorrer ou a propia dos compoñentes do grupo. Con caracter xeral: non
expoñerse a riscos innecesarios, non correr, non desobedecer ordes.

Despregamento do grupo
Realizarase segundo as instruccións do xefe de grupo e Dirección Técnica da Emerxencia.

Orden de retirada
Dada polo xefe do grupo a través dos equipos de comunicación, implica o cese inmediato das actividades.

Fin de actuacións
Unha vez controlada a emerxencia e restablecida a normalidade, o xefe de grupo e a dirección técnica da
emerxencia indicarán a paralización das accións.
5
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Repleción do grupo
Unha vez finalizadas as actuacións do grupo, o xefe do mesmo decidirá a repleción deste co
conseguinte traslado ó punto de encontro e posterior regreso á base.

Análise de actuacións
O xefe do grupo realizará un informe da actuación levada a cabo na emerxencia, analizando a situación, a
actuación do grupo, os medios utilizados e por último a avaliación da intervención. Esta análise ten como fin
de corrixir erros en futuras emerxencias. Utilizaranse impresos normalizados destinados a tal fin.

Listado de persoal e teléfonos de contacto
Consultar Catálogo de Medios e Recursos.

Listado de indicativos de radio
Consultar Catálogo de Medios e Recursos

Listado telefónico persoal doutros grupos
Consultar Catálogo de Medios e Recursos- normalmente seguindo a estructura xerarquizada.
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7.2.1

Anexo 7.2 – Manuais operativos de grupos de acción

Procedemento de actuación dos grupos operativos

Grupo de intervención
Procedementos de comunicacións ó xefe de grupo
O xefe de grupo debe estar en comunicación permanente co resto do equipo intervinte na emerxencia, tanto
ca dirección técnica da emerxencia, e xefes dos outros grupos como co equipo que encabeza. En xeral
teléfono móbil e aparato de radiocomunicación portátil, e comunicación verbal directa.

Procedementos de comunicación ó persoal integrante do grupo
Debe existir un canal de comunicación entre o xefe do grupo e cada un dos integrantes do mesmo. Cando
non se dispoña de medios suficientes para dotar a todos os membros do equipo con aparatos de
intercomunicación asignarase polo menos un a cada subgrupo que traballe xunto. En xeral teléfono móbil e
aparato de radiocomunicación portátil, e comunicación verbal directa.

Punto de encontro
Na emerxencia establecerase un punto ó que acudir en caso de calquera incidencia non prevista e ó finalizar
a intervención. En xeral, e no caso de non indicarse o contrario, situarase no posto de mando avanzado.

Equipamento persoal en emerxencias
Cada compoñente do equipo estará dotado do equipamento xeral para a intervención. ( E.P.I.s e medios
auxiliares – lanterna, radio, teléfono móbil, etc.) E ademais os específicos para cada emerxencia.

Equipamento de primeira intervención en emerxencias
Os integrantes do grupo deben ter á súa disposición o equipamento axeitado para intervir na emerxencia,
non incluído no equipamento persoal de emerxencias.

Transporte ó punto de encontro
Dende as respectivas bases ou cuarteis ata o punto de encontro realizarase nos medios ordinarios asignados
ás respectivas organizacións ou unidades.

Transporte desde o punto de encontro á área de intervención de equipo e persoal
Mediante vehículos oficiais do grupo, en caso de necesidade móbilizaranse medios de transporte externos
establecidos no Catálogo de Medios e Recursos.

Medios de uso exclusivo do grupo
Cada grupo de acción, e subgrupo, ten uns medios específicos, medios propios dos servicios integrantes dos
respectivos grupos e subgrupos.
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Normas de actuación
Para que a intervención se desenrole con éxito, en termos de eficacia, eficiencia e coordinación débense
cumprir as normas establecidas no PLATERGA segundo o tipo de emerxencia. Ademais das establecidas a
priori, débense cumprir as normas provenientes do CECOPAL.

Normas de seguridade persoal e de actuación
Os integrantes do grupo deben coñecer e poñer en práctica unha serie de normas de autoprotección e
seguridade para a correcta intervención sen danos para os propios integrantes do grupo.

Comportamentos a evitar
Débense evitar unha serie de accións e comportamentos que poidan complicar a emerxencia, poñendo en
perigo a seguridade das persoas a socorrer ou a propia dos compoñentes do grupo. Con caracter xeral: non
expoñerse a riscos innecesarios, non correr, non desobedecer ordes.

Despregamento do grupo
Realizarase segundo as instruccións do xefe de grupo e Dirección Técnica da Emerxencia.

Orden de retirada
Dada polo xefe do grupo a través dos equipos de comunicación, implica o cese inmediato das actividades.

Fin de actuacións
Unha vez controlada a emerxencia e restablecida a normalidade, o xefe de grupo e a dirección técnica da
emerxencia indicarán a paralización das accións.

Repleción do grupo
Unha vez finalizadas as actuacións do grupo, o xefe do mesmo decidirá a repleción deste co
conseguinte traslado ó punto de encontro e posterior regreso á base.

Análise de actuacións
O xefe do grupo realizará un informe da actuación levada a cabo na emerxencia, analizando a situación, a
actuación do grupo, os medios utilizados e por último a avaliación da intervención. Esta análise ten como fin
de corrixir erros en futuras emerxencias. Utilizaranse impresos normalizados destinados a tal fin.

Listado de persoal e teléfonos de contacto
Consultar Catálogo de Medios e Recursos.

Listado de indicativos de radio
Consultar Catálogo de Medios e Recursos
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Listado telefónico persoal doutros grupos
Consultar Catálogo de Medios e Recursos- normalmente seguindo a estructura xerarquizada.

Grupo de Seguridade
Procedementos de comunicacións ó xefe de grupo
O xefe de grupo debe estar en comunicación permanente co resto do equipo intervinte na emerxencia, tanto
ca dirección técnica da emerxencia, e xefes dos outros grupos como co equipo que encabeza. En xeral
teléfono móbil e aparato de radiocomunicación portátil, e comunicación verbal directa.

Procedementos de comunicación ó persoal integrante do grupo
Debe existir un canal de comunicación entre o xefe do grupo e cada un dos integrantes do mesmo. Cando
non se dispoña de medios suficientes para dotar a todos os membros do equipo con aparatos de
intercomunicación asignarase polo menos un a cada subgrupo que traballe xunto. En xeral teléfono móbil e
aparato de radiocomunicación portátil, e comunicación verbal directa.

Punto de encontro
Na emerxencia establecerase un punto ó que acudir en caso de calquera incidencia non prevista e ó finalizar
a intervención. En xeral, e no caso de non indicarse o contrario, situarase no posto de mando avanzado.

Equipamento persoal en emerxencias
Cada compoñente do equipo estará dotado do equipamento xeral para a intervención. ( E.P.I.s e medios
auxiliares – lanterna, radio, teléfono móbil, etc.) E ademais os específicos para cada emerxencia.

Equipamento de primeira intervención en emerxencias
Os integrantes do grupo deben ter á súa disposición o equipamento axeitado para intervir na emerxencia,
non incluído no equipamento persoal de emerxencias.

Transporte ó punto de encontro
Dende as respectivas bases ou cuarteis ata o punto de encontro realizarase nos medios ordinarios asignados
ás respectivas organizacións ou unidades.

Transporte desde o punto de encontro á área de intervención de equipo e persoal
Mediante vehículos oficiais do grupo, en caso de necesidade móbilizaranse medios de transporte externos
establecidos no Catálogo de Medios e Recursos.
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Medios de uso exclusivo do grupo
Cada grupo de acción, e subgrupo, ten uns medios específicos, medios propios dos servicios integrantes dos
respectivos grupos e subgrupos.

Normas de actuación
Para que a intervención se desenrole con éxito, en termos de eficacia, eficiencia e coordinación débense
cumprir as normas establecidas no PLATERGA segundo o tipo de emerxencia. Ademais das establecidas a
priori, débense cumprir as normas provenientes do CECOPAL.

Normas de seguridade persoal e de actuación
Os integrantes do grupo deben coñecer e poñer en práctica unha serie de normas de autoprotección e
seguridade para a correcta intervención sen danos para os propios integrantes do grupo.

Comportamentos a evitar
Débense evitar unha serie de accións e comportamentos que poidan complicar a emerxencia, poñendo en
perigo a seguridade das persoas a socorrer ou a propia dos compoñentes do grupo. Con caracter xeral: non
expoñerse a riscos innecesarios, non correr, non desobedecer ordes.

Despregamento do grupo
Realizarase segundo as instruccións do xefe de grupo e Dirección Técnica da Emerxencia.

Orden de retirada
Dada polo xefe do grupo a través dos equipos de comunicación, implica o cese inmediato das actividades.

Fin de actuacións
Unha vez controlada a emerxencia e restablecida a normalidade, o xefe de grupo e a dirección técnica da
emerxencia indicarán a paralización das accións.

Repleción do grupo
Unha vez finalizadas as actuacións do grupo, o xefe do mesmo decidirá a repleción deste co
conseguinte traslado ó punto de encontro e posterior regreso á base.

Análise de actuacións
O xefe do grupo realizará un informe da actuación levada a cabo na emerxencia, analizando a situación, a
actuación do grupo, os medios utilizados e por último a avaliación da intervención. Esta análise ten como fin
de corrixir erros en futuras emerxencias. Utilizaranse impresos normalizados destinados a tal fin.

Listado de persoal e teléfonos de contacto
Consultar Catálogo de Medios e Recursos.
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Listado de indicativos de radio
Consultar Catálogo de Medios e Recursos

Listado telefónico persoal doutros grupos
Consultar Catálogo de Medios e Recursos- normalmente seguindo a estructura xerarquizada.

Grupo de Rehabilitación
Procedementos de comunicacións ó xefe de grupo
O xefe de grupo debe estar en comunicación permanente co resto do equipo intervinte na emerxencia, tanto
ca dirección técnica da emerxencia, e xefes dos outros grupos como co equipo que encabeza. En xeral
teléfono móbil e aparato de radiocomunicación portátil, e comunicación verbal directa.

Procedementos de comunicación ó persoal integrante do grupo
Debe existir un canal de comunicación entre o xefe do grupo e cada un dos integrantes do mesmo. Cando
non se dispoña de medios suficientes para dotar a todos os membros do equipo con aparatos de
intercomunicación asignarase polo menos un a cada subgrupo que traballe xunto. En xeral teléfono móbil e
aparato de radiocomunicación portátil, e comunicación verbal directa.

Punto de encontro
Na emerxencia establecerase un punto ó que acudir en caso de calquera incidencia non prevista e ó finalizar
a intervención. En xeral, e no caso de non indicarse o contrario, situarase no posto de mando avanzado.

Equipamento persoal en emerxencias
Cada compoñente do equipo estará dotado do equipamento xeral para a intervención. ( E.P.I.s e medios
auxiliares – lanterna, radio, teléfono móbil, etc.) E ademais os específicos para cada emerxencia.

Equipamento de primeira intervención en emerxencias
Os integrantes do grupo deben ter á súa disposición o equipamento axeitado para intervir na emerxencia,
non incluído no equipamento persoal de emerxencias.

Transporte ó punto de encontro
Dende as respectivas bases ou cuarteis ata o punto de encontro realizarase nos medios ordinarios asignados
ás respectivas organizacións ou unidades.

Transporte desde o punto de encontro á área de intervención de equipo e persoal
Mediante vehículos oficiais do grupo, en caso de necesidade móbilizaranse medios de transporte externos
establecidos no Catálogo de Medios e Recursos.
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Medios de uso exclusivo do grupo
Cada grupo de acción, e subgrupo, ten uns medios específicos, medios propios dos servicios integrantes dos
respectivos grupos e subgrupos.

Normas de actuación
Para que a intervención se desenrole con éxito, en termos de eficacia, eficiencia e coordinación débense
cumprir as normas establecidas no Platerga segundo o tipo de emerxencia. Ademais das establecidas a
priori, débense cumprir as normas provenientes do CECOPAL.

Normas de seguridade persoal e de actuación
Os integrantes do grupo deben coñecer e poñer en práctica unha serie de normas de autoprotección e
seguridade para a correcta intervención sen danos para os propios integrantes do grupo.

Comportamentos a evitar
Débense evitar unha serie de accións e comportamentos que poidan complicar a emerxencia, poñendo en
perigo a seguridade das persoas a socorrer ou a propia dos compoñentes do grupo. Con caracter xeral: non
expoñerse a riscos innecesarios, non correr, non desobedecer ordes.

Despregamento do grupo
Realizarase segundo as instruccións do xefe de grupo e Dirección Técnica da Emerxencia.

Orden de retirada
Dada polo xefe do grupo a través dos equipos de comunicación, implica o cese inmediato das actividades.

Fin de actuacións
Unha vez controlada a emerxencia e restablecida a normalidade, o xefe de grupo e a dirección técnica da
emerxencia indicarán a paralización das accións.

Repleción do grupo
Unha vez finalizadas as actuacións do grupo, o xefe do mesmo decidirá a repleción deste co
conseguinte traslado ó punto de encontro e posterior regreso á base.

Análise de actuacións
O xefe do grupo realizará un informe da actuación levada a cabo na emerxencia, analizando a situación, a
actuación do grupo, os medios utilizados e por último a avaliación da intervención. Esta análise ten como fin
de corrixir erros en futuras emerxencias. Utilizaranse impresos normalizados destinados a tal fin.

Listado de persoal e teléfonos de contacto
Consultar Catálogo de Medios e Recursos.
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Listado de indicativos de radio
Consultar Catálogo de Medios e Recursos

Listado telefónico persoal doutros grupos
Consultar Catálogo de Medios e Recursos- normalmente seguindo a estructura xerarquizada.

Grupo Sanitario
Procedementos de comunicacións ó xefe de grupo
O xefe de grupo debe estar en comunicación permanente co resto do equipo intervinte na emerxencia, tanto
ca dirección técnica da emerxencia, e xefes dos outros grupos como co equipo que encabeza. En xeral
teléfono móbil e aparato de radiocomunicación portátil, e comunicación verbal directa.

Procedementos de comunicación ó persoal integrante do grupo
Debe existir un canal de comunicación entre o xefe do grupo e cada un dos integrantes do mesmo. Cando
non se dispoña de medios suficientes para dotar a todos os membros do equipo con aparatos de
intercomunicación asignarase polo menos un a cada subgrupo que traballe xunto. En xeral teléfono móbil e
aparato de radiocomunicación portátil, e comunicación verbal directa.

Punto de encontro
Na emerxencia establecerase un punto ó que acudir en caso de calquera incidencia non prevista e ó finalizar
a intervención. En xeral, e no caso de non indicarse o contrario, situarase no posto de mando avanzado.

Equipamento persoal en emerxencias
Cada compoñente do equipo estará dotado do equipamento xeral para a intervención. ( E.P.I.s e medios
auxiliares – lanterna, radio, teléfono móbil, etc.) E ademais os específicos para cada emerxencia.

Equipamento de primeira intervención en emerxencias
Os integrantes do grupo deben ter á súa disposición o equipamento axeitado para intervir na emerxencia,
non incluído no equipamento persoal de emerxencias.

Transporte ó punto de encontro
Dende as respectivas bases ou cuarteis ata o punto de encontro realizarase nos medios ordinarios asignados
ás respectivas organizacións ou unidades.

Transporte desde o punto de encontro á área de intervención de equipo e persoal
Mediante vehículos oficiais do grupo, en caso de necesidade móbilizaranse medios de transporte externos
establecidos no Catálogo de Medios e Recursos.
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Medios de uso exclusivo do grupo
Cada grupo de acción, e subgrupo, ten uns medios específicos, medios propios dos servicios integrantes dos
respectivos grupos e subgrupos.

Normas de actuación
Para que a intervención se desenrole con éxito, en termos de eficacia, eficiencia e coordinación débense
cumprir as normas establecidas no PLATERGA segundo o tipo de emerxencia. Ademais das establecidas a
priori, débense cumprir as normas provenientes do CECOPAL.

Normas de seguridade persoal e de actuación
Os integrantes do grupo deben coñecer e poñer en práctica unha serie de normas de autoprotección e
seguridade para a correcta intervención sen danos para os propios integrantes do grupo.

Comportamentos a evitar
Débense evitar unha serie de accións e comportamentos que poidan complicar a emerxencia, poñendo en
perigo a seguridade das persoas a socorrer ou a propia dos compoñentes do grupo. Con caracter xeral: non
expoñerse a riscos innecesarios, non correr, non desobedecer ordes.

Despregamento do grupo
Realizarase segundo as instruccións do xefe de grupo e Dirección Técnica da Emerxencia.

Orden de retirada
Dada polo xefe do grupo a través dos equipos de comunicación, implica o cese inmediato das actividades.

Fin de actuacións
Unha vez controlada a emerxencia e restablecida a normalidade, o xefe de grupo e a dirección técnica da
emerxencia indicarán a paralización das accións.

Repleción do grupo
Unha vez finalizadas as actuacións do grupo, o xefe do mesmo decidirá a repleción deste co
conseguinte traslado ó punto de encontro e posterior regreso á base.

Análise de actuacións
O xefe do grupo realizará un informe da actuación levada a cabo na emerxencia, analizando a situación, a
actuación do grupo, os medios utilizados e por último a avaliación da intervención. Esta análise ten como fin
de corrixir erros en futuras emerxencias. Utilizaranse impresos normalizados destinados a tal fin.

Listado de persoal e teléfonos de contacto
Consultar Catálogo de Medios e Recursos.
8
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Listado de indicativos de radio
Consultar Catálogo de Medios e Recursos

Listado telefónico persoal doutros grupos
Consultar Catálogo de Medios e Recursos- normalmente seguindo a estructura xerarquizada.

Grupo de Transmisións
Procedementos de comunicacións ó xefe de grupo
O xefe de grupo debe estar en comunicación permanente co resto do equipo intervinte na emerxencia, tanto
ca dirección técnica da emerxencia, e xefes dos outros grupos como co equipo que encabeza. En xeral
teléfono móbil e aparato de radiocomunicación portátil, e comunicación verbal directa.

Procedementos de comunicación ó persoal integrante do grupo
Debe existir un canal de comunicación entre o xefe do grupo e cada un dos integrantes do mesmo. Cando
non se dispoña de medios suficientes para dotar a todos os membros do equipo con aparatos de
intercomunicación asignarase polo menos un a cada subgrupo que traballe xunto. En xeral teléfono móbil e
aparato de radiocomunicación portátil, e comunicación verbal directa.

Punto de encontro
Na emerxencia establecerase un punto ó que acudir en caso de calquera incidencia non prevista e ó finalizar
a intervención. En xeral, e no caso de non indicarse o contrario, situarase no posto de mando avanzado.

Equipamento persoal en emerxencias
Cada compoñente do equipo estará dotado do equipamento xeral para a intervención. ( E.P.I.s e medios
auxiliares – lanterna, radio, teléfono móbil, etc.) E ademais os específicos para cada emerxencia.

Equipamento de primeira intervención en emerxencias
Os integrantes do grupo deben ter á súa disposición o equipamento axeitado para intervir na emerxencia,
non incluído no equipamento persoal de emerxencias.

Transporte ó punto de encontro
Dende as respectivas bases ou cuarteis ata o punto de encontro realizarase nos medios ordinarios asignados
ás respectivas organizacións ou unidades.
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Transporte desde o punto de encontro á área de intervención de equipo e persoal
Mediante vehículos oficiais do grupo, en caso de necesidade móbilizaranse medios de transporte externos
establecidos no Catálogo de Medios e Recursos.

Medios de uso exclusivo do grupo
Cada grupo de acción, e subgrupo, ten uns medios específicos, medios propios dos servicios integrantes dos
respectivos grupos e subgrupos.

Normas de actuación
Para que a intervención se desenrole con éxito, en termos de eficacia, eficiencia e coordinación débense
cumprir as normas establecidas no PLATERGA segundo o tipo de emerxencia. Ademais das establecidas a
priori, débense cumprir as normas provenientes do CECOPAL.

Normas de seguridade persoal e de actuación
Os integrantes do grupo deben coñecer e poñer en práctica unha serie de normas de autoprotección e
seguridade para a correcta intervención sen danos para os propios integrantes do grupo.

Comportamentos a evitar
Débense evitar unha serie de accións e comportamentos que poidan complicar a emerxencia, poñendo en
perigo a seguridade das persoas a socorrer ou a propia dos compoñentes do grupo. Con caracter xeral: non
expoñerse a riscos innecesarios, non correr, non desobedecer ordes.

Despregamento do grupo
Realizarase segundo as instruccións do xefe de grupo e Dirección Técnica da Emerxencia.

Orden de retirada
Dada polo xefe do grupo a través dos equipos de comunicación, implica o cese inmediato das actividades.

Fin de actuacións
Unha vez controlada a emerxencia e restablecida a normalidade, o xefe de grupo e a dirección técnica da
emerxencia indicarán a paralización das accións.

Repleción do grupo
Unha vez finalizadas as actuacións do grupo, o xefe do mesmo decidirá a repleción deste co
conseguinte traslado ó punto de encontro e posterior regreso á base.
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Análise de actuacións
O xefe do grupo realizará un informe da actuación levada a cabo na emerxencia, analizando a situación, a
actuación do grupo, os medios utilizados e por último a avaliación da intervención. Esta análise ten como fin
de corrixir erros en futuras emerxencias. Utilizaranse impresos normalizados destinados a tal fin.

Listado de persoal e teléfonos de contacto
Consultar Catálogo de Medios e Recursos.

Listado de indicativos de radio
Consultar Catálogo de Medios e Recursos

Listado telefónico persoal doutros grupos
Consultar Catálogo de Medios e Recursos- normalmente seguindo a estructura xerarquizada.

Grupo Loxístico
Procedementos de comunicacións ó xefe de grupo
O xefe de grupo debe estar en comunicación permanente co resto do equipo intervinte na emerxencia, tanto
ca dirección técnica da emerxencia, e xefes dos outros grupos como co equipo que encabeza. En xeral
teléfono móbil e aparato de radiocomunicación portátil, e comunicación verbal directa.

Procedementos de comunicación ó persoal integrante do grupo
Debe existir un canal de comunicación entre o xefe do grupo e cada un dos integrantes do mesmo. Cando
non se dispoña de medios suficientes para dotar a todos os membros do equipo con aparatos de
intercomunicación asignarase polo menos un a cada subgrupo que traballe xunto. En xeral teléfono móbil e
aparato de radiocomunicación portátil, e comunicación verbal directa.

Punto de encontro
Na emerxencia establecerase un punto ó que acudir en caso de calquera incidencia non prevista e ó finalizar
a intervención. En xeral, e no caso de non indicarse o contrario, situarase no posto de mando avanzado.

Equipamento persoal en emerxencias
Cada compoñente do equipo estará dotado do equipamento xeral para a intervención. ( E.P.I.s e medios
auxiliares – lanterna, radio, teléfono móbil, etc.) E ademais os específicos para cada emerxencia.

Equipamento de primeira intervención en emerxencias
Os integrantes do grupo deben ter á súa disposición o equipamento axeitado para intervir na emerxencia,
non incluído no equipamento persoal de emerxencias.
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Transporte ó punto de encontro
Dende as respectivas bases ou cuarteis ata o punto de encontro realizarase nos medios ordinarios asignados
ás respectivas organizacións ou unidades.

Transporte desde o punto de encontro á área de intervención de equipo e persoal
Mediante vehículos oficiais do grupo, en caso de necesidade móbilizaranse medios de transporte externos
establecidos no Catálogo de Medios e Recursos.

Medios de uso exclusivo do grupo
Cada grupo de acción, e subgrupo, ten uns medios específicos, medios propios dos servicios integrantes dos
respectivos grupos e subgrupos.

Normas de actuación
Para que a intervención se desenrole con éxito, en termos de eficacia, eficiencia e coordinación débense
cumprir as normas establecidas no PLATERGA segundo o tipo de emerxencia. Ademais das establecidas a
priori, débense cumprir as normas provenientes do CECOPAL.

Normas de seguridade persoal e de actuación
Os integrantes do grupo deben coñecer e poñer en práctica unha serie de normas de autoprotección e
seguridade para a correcta intervención sen danos para os propios integrantes do grupo.

Comportamentos a evitar
Débense evitar unha serie de accións e comportamentos que poidan complicar a emerxencia, poñendo en
perigo a seguridade das persoas a socorrer ou a propia dos compoñentes do grupo. Con caracter xeral: non
expoñerse a riscos innecesarios, non correr, non desobedecer ordes.

Despregamento do grupo
Realizarase segundo as instruccións do xefe de grupo e Dirección Técnica da Emerxencia.

Orden de retirada
Dada polo xefe do grupo a través dos equipos de comunicación, implica o cese inmediato das actividades.

Fin de actuacións
Unha vez controlada a emerxencia e restablecida a normalidade, o xefe de grupo e a dirección técnica da
emerxencia indicarán a paralización das accións.

Repleción do grupo
Unha vez finalizadas as actuacións do grupo, o xefe do mesmo decidirá a repleción deste co
conseguinte traslado ó punto de encontro e posterior regreso á base.
12

Primeira revisión 15/07/2006

ANEXOS

Anexo 7.2 – Manuais operativos de grupos de acción

Análise de actuacións
O xefe do grupo realizará un informe da actuación levada a cabo na emerxencia, analizando a situación, a
actuación do grupo, os medios utilizados e por último a avaliación da intervención. Esta análise ten como fin
de corrixir erros en futuras emerxencias. Utilizaranse impresos normalizados destinados a tal fin.

Listado de persoal e teléfonos de contacto
Consultar Catálogo de Medios e Recursos.

Listado de indicativos de radio
Consultar Catálogo de Medios e Recursos

Listado telefónico persoal doutros grupos
Consultar Catálogo de Medios e Recursos- normalmente seguindo a estructura xerarquizada.
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO NO CASO DE
EMERXENCIA POR INUNDACIÓN
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO NO CASO DE
EMERXENCIA POR INUNDACIÓN
O tramo do Miño no seu paso polo municipio de Lugo está considerado como zona A, subcategoría A3: risco
alto excepcional, segundo estabrece o Plan Especial de Protección Civil ante o Risco de Inundacións en
Galicia (Subdirección Xeral de Protección Civil, 2002). Asimesmo, o Concello de Lugo inclúese entre aqueles
nos que é necesario facer un Plan de Actuación Municipal ante o risco de inundacións.
Polo tanto, a descripción técnica dos procedementos operativos no caso de emerxencia por inundación
atópanse desenvolvidos no Plan de Actuación Municipal ante o Risco de Inundacións, incluído no Anexo 7.6
niste PEMU-Lugo.

3

Primeira revisión 15/07/2006

ANEXOS

Anexo 7.3 – Manuais operativos específicos para os riscos

4

Primeira revisión 15/07/2006

ANEXOS

Anexo 7.3 – Manuais operativos específicos para os riscos

MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO NO CASO DE
EMERXENCIA POR TEMPORAIS
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO NO CASO DE
EMERXENCIA POR TEMPORAIS
Niste manual técnico reflíctese o procedemento operativo ó nivel local no caso de emerxencia por temporais.
No nivel local consideraranse tres fases fundamentais de emerxencia:
•

Fase de pre-emerxencia, ou alerta

•

Fase de emerxencia

•

Fase de volta á normalidade

A activación das diferentes fases realizarase en consonancia do establecido no capítulo xx de análise do
risco por temporais, e de acordo co establecido no Plan de Protección Civil ante o Risco de Temporais en
Galicia de Protección Civil. No mesmo, establecense os seguintes limiares para a activación das medidas
destinadas á protección da poboación:
•

Ventos comprendidos na escala do 0 ó 6, non requiren medidas de protección algunha.

•

Ventos con número de escala 7 e 8, entrase en fase de preemerxencia ou de alerta.

•

Ventos con número de escala 9, dependendo das circunstancias, estarase na fase de alerta ou
emerxencia.

Cando se teñen ventos con número de escala 10, 11 e 12, considerarase o inicio da fase de emerxencia.

Fase de pre-emerxencia
Fase na que as condicións meteorolóxicas fan prever unha evolución desfavorable que pode dar lugar a unha
situación de emerxencia. O obxecto desta fase é predecir as situacións adversas fortes ventos, que
xeralmente levan asociadas choivas, e alertar ás autoridades e servicios implicados e informar á poboación
potencialmente afectada. A fase de pre-emerxencia desglósase nos seguintes procedementos:
1.- Detección dos episodios de fenómenos meteorolóxicos adversos. O proceso de detección de
fenómenos meteorolóxicos adversos comeza coa consulta directa, cotiá e sistemática, por parte do servicio
de Protección Civil municipal, da situación meteorolóxica na páxina Web do Instituto Nacional de
Meteoroloxía (http://www.inm.es/), da información relativa a:
Avisos Meteorolóxicos: Estes son emitidos polo INM cando se observan ou preven fenómenos
meteorolóxicos especialmente relevantes por superar determinados valores preestablecidos para cada un
deles. Trátase de avisos sobre fenómenos previstos a curto prazo, mui curto prazo, ou observados. A zona
xeográfica é a definida pola Comunidade Autónoma de Galicia.
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Previsión meteorolóxica a curto prazo (día actual e tres días seguintes) para a Comunidade Autónoma de
Galicia, no que se presta especial atención ó aviso de fenómenos significativos incluido no correspondente
boletín.
Previsión local a medio prazo (sete días), no que se observa a evolución meteorolóxica prevista ó nivel de
localidade (cidade de Lugo)
A comprobación complementase coa consulta nos recursos web de MeteoGalicia, pertencente ó Sistema de
Información Ambiental de Galicia (SIAM) da Consellería de Medio Ambiente (http://www.siamcma.org/meteoroloxia/default.asp), no que se consultan:
As prediccións meteorolóxicas a curto e medio prazo para a Comunidade Autónoma
Os derradeiros rexistros na Estación Meteorolóxica do Campus de Lugo
O umbral de velocidade de vento para considera-la activación da fase de alerta por temporais e, seguindo as
indicacións das fontes do INM mencionadas, e tal como se establece no apartado 3.2 de análise do risco, de
80 Km/h.
Se como resultado do proceso de comprobación meteorolóxica prevese a chegada inminente dun fenómeno
meteorolóxico adverso, verifícase solicitando o correspondente Parte de Fenómenos Meteorolóxicos
Adversos ó 112 (se nese momento aínda non se ten recibido). Unha vez verificada a situación meteorolóxica
adversa, procédese á activación da fase de alerta ou preemergencia por parte do Director do PEMU, dando
lugar ás seguintes sub-fases do procedemento. Asimesmo, proseguirase o seguemento da situación
meteorolóxica mediante os recursos mencionados, e os Partes de Fenómenos Meteorolóxicos Adversos, ata
o final da emerxencia.
2.- Alerta derivada da situación meteorolóxica adversa, ou aviso meteorolóxico. Unha vez identificada a
situación de alerta meteorolóxica, o Gabinete de Información encargarase da transmisión dos seguintes
avisos:
•

Mensaxes de prevención e protección á poboación potencialmente afectada.

•

Recomendacións a conductores e transeúntes das medidas básicas de autoprotección.

•

Cursar instruccións ás empresas de construcción (para asegurar as grúas,e as empresas que teñan

valados en contrucción, carteis anunciadores e outros elementos fixos ou móbiles que poidan quedar
afectados polo temporal de ventos e/ou poñer en perigo á poboación.
En todos os casos os avisos irán acopañados co parte meteorolóxico adverso xerador da alerta.

Fase de emerxencia
No momento no que a previsión de temporais sexa inminente, o Director do PEMU declarará a fase de
emerxencia, constituíndo se fose preciso o Cecopal, e mobilizando ós Grupos de Acción que segundo as
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especificidades da emerxencia se consideren necesarios. Para as tarefas correspondentes a cada un dos
elementos integrantes do Cecopal, incluida a Dirección Técnica da Emerxencia, seguirase o establecido no
apartado correspondente do capítulo 5.
Ademais das accións xerais espeficicadas no mencionado capítulo, os Grupos de Accións ocuparanse das
seguintes función.
O Grupo de Intervención procederá ás tarefas de apoio á regulación do tráfico, e a protección da poboación
fronte ós perigos derivados dos temporais. Asimesmo, procederá á retirada de árbores caídas, ou calquera
outro elemento material que ocupe a calzada.
O Grupo de Seguridade, apoiado polo Grupo de Intervención, encargarase da regulación do tráfico.
O Grupo de Reestablecemento de Servicios Públicos Esenciais permañecerá en alerta ante posibles
incidencias no abastecemento de electricidade, auga, telefonía ou outros servicios.
O Grupo Sanitario permañecerá alerta ante a posibilidade de feridos ocasionados por desprendementos de
obxectos, caídas, etc.
O Grupo Loxístico permanecerá en alerta ante a necesidade de transporte de bens ou persoas debido a
circunstancias asociadas á emerxencia.
O Grupo de Transmisións garantirá as comunicacións entre os diferentes Grupos de Acción e os órganos
de dirección, previndo medios especiais ante o suposto do fallo en comunicacións convencionais por efecto
do temporal.

Fase de volta á normalidade
Unha vez cese a situación meteorolóxica orixinadora da emerxencia, o Director do PEMU procederá á
declaración do fin da emerxencia e a da fase de volta a normalidade. Nesta fase garantirase á atencion a
posibles damnificado, e levaranse a cabo tarefas básicas de rehabilitación servicios básicos esenciais (auga,
electricidade, gas, teléfono,etc.), inspección do estado de edificios, limpeza de vivendas e vías, e reparación
dos danos máis relevantes.
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO ANTE RISCOS
LIGADOS Ó FRÍO
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO ANTE RISCOS LIGADOS
Ó FRÍO
Este manual refirese o protocolo de actuación no caso de emerxencias por riscos ligados ó frío no municipio
de Lugo, entendendo como tales os derivados de situacións meteorolóxicas adversas que leven asociadas
nevaradas e xeadas. No caso de situación meteorolóxicas asociadas á chuvia, o seguirase o establecido no
manual operativo ante o risco de inundacións.
Neste manual operativo establécense como fases específicos do procemento operativo ante riscos ligado ó
frío a fase de pre-emerxencia (alerta), fase de emerxencia, e fase de normalización ou retorno á normalidade,
que en todo caso integraránse nas especificacións ó nivel xenérico establecidas no capítulo 5. A continuación
descríbese cada fase cos procedementos e tarefas propios de cada unha.

Fase de pre-emerxencia (Alerta)
Nesta fase detéctanse os fenómenos meteorolóxicos adversos que poden dar lugar a un risco ligado o frío, e
tomanse as primeiras medidas para que os diferentes grupos implicados permanezan en alerta, e sexan
realizados os avisos precisos as institucións, entidades, e servicios municipais que podan ter unha potencial
intervención para facer fronte á emerxencia. Para elo, levaranse a cabo os seguintes procedementos:
1.- Detección de fenómenos meteorolóxicos adversos: O proceso de detección de fenómenos
meteorolóxicos adversos comeza coa recepción no servicio de Protección Civil Municipal, do parte específico
relativo a baixas temperaturas, elaborado polo Centro Meteorolóxico Territorial de Galicia, dependente do
INM. Dito parte pode ser recibido ó traveso do 112-SOS Galicia ou directamente dende o seu organismo
emisor. No parte establécese a perigosidade mediante dous índices,
a) Índice de neve (IN): Con valores que van de 0 a 3.
0: Non se espera neve ou de darse solo afectaría as cotas máis altas do municipio.
1: Esperase neve nas zonas altas do municipio, en calquera cantidade.
2: Neve xeralizada en todo o municipio, aínda que en pouca cantidade.
3: Neve abundante e xeralizada en todo o municipio.
b) Índice de xeo en superficie (IHS): Como no caso anterior, os valores oscilan entre 0 e 3
0: Non se esperan condicións meteorolóxicas favorables á formación de xeo en superficie ou ó seu
mantemento. De darse só afectaría de forma leve ás zonas altas.
1: Risco feble xeralizado de formación de capas de xeo, que pode chegar a ser moderado nas zonas altas ou
húmidas.
2: Risco moderado xeralizado de formación e/ou mantemento de xeo en superficie que pode chegar a ser
alto nas zonas altas do municipio.
3: Risco alto xeralizado en todo o municipio.
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Como no caso da alerta por inundación, a análise da situación meteorolóxica potencialmente adversa poderá
verificarse e/ou completarse coa consulta da situación meteorolóxica na páxina Web do Instituto Nacional de
Meteoroloxía (http://www.inm.es/). Concretamente, consultarase a información relativa a:
•

Avisos Meteorolóxicos: Estes son emitidos polo INM cando se observan ou preven fenómenos
meteorolóxicos especialmente relevantes por superar determinados valores preestablecidos para
cada un deles. Trátase de avisos sobre fenómenos previstos a curto prazo, mui curto prazo, ou
observados. A zona xeográfica é a definida pola Comunidade Autónoma de Galicia.

•

Previsión meteorolóxica a curto prazo (día actual e tres días seguintes) para a Comunidade
Autónoma de Galicia, no que se presta especial atención ó aviso de fenómenos significativos
incluido no correspondente boletín.

•

Previsión local a medio prazo (sete días), no que se observa a evolución meteorolóxica prevista ó
nivel de localidade (cidade de Lugo)

A comprobación poderá ampliarse coa consulta nos recursos web de MeteoGalicia, pertencente ó Sistema de
Información Ambiental de Galicia (SIAM) da Consellería de Medio Ambiente (http://www.siamcma.org/meteoroloxia/default.asp), no que se consultan:
•

As prediccións meteorolóxicas a curto e medio prazo para a Comunidade Autónoma

•

Os derradeiros rexistros na Estación Meteorolóxica do Campus de Lugo

Os umbrais considerados para a activación da fase de preemerxencia, en función da consulta nos recursos
do INM son:
•

Para precipitación de neve: Previsión de que sexa alcanzada ou superada en 24 horas unha altura
de neve de 5 cm.

•

Para ondas de frío: o descenso de 6ºC en 24 horas, alcanzando unha temperatura mínima inferior
de - 5ºC.

Se como resultado do proceso de comprobación meteorolóxica son de esperar valores de IN=2-3 e IHS=2-3,
e/ou a superación dos umbrais indicados para precipitación de neve ou ondas de frío, procederase á
activación da fase de emerxencia (ver seguinte apartado) por parte do Director do PEMU, dando lugar ás
seguintes sub-fases do procedemento. Asimesmo, proseguirase o seguemento da situación meteorolóxica
mediante os recursos mencionados, e os Partes de Fenómenos Meteorolóxicos Adversos, ata o final da
emerxencia.
2.-Transmisión de avisos relacionados coa situación de pre-emerxencia: Unha vez identificada a
situación de alerta meteorolóxica transmítense os seguintes avisos:
Mensaxes de prevención e protección á poboación potencialmente afectada, a través dos medios de
comunicación locais. Terase especial coidado en alertar e avisar á poboación dos lugares identificados como
de especial risco (ver plano 4.4).
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Instruccións ás institucións e organismos que teñan algún tipo de responsabilidade preventiva ou operativa
encargados de velar pola seguridade e benestar social, (Dirección do Plan, Comité asesor, e calquera outro
organismo relacionado.)

Fase de emerxencia
Tal como se indicou no apartado anterior, se como resultado do proceso de comprobación meteorolóxica son
de esperar valores de IN=2-3 e IHS=2-3, e/ou a superación dos umbrais indicados para precipitación de neve
ou ondas de frío, procederase á activación da fase de emerxencia por parte do Director do PEMU,
procedéndose de forma sistemática ás seguintes actuacións:
1.- Comunicación da alerta por fenómenos meteorolóxicos adversos. A situación de alerta será
comunicada a todas aquelas institucións, organismos ou entidades relacionadas coa emerxencia, e en
especial:
•

Á empresa concesionaria de limpeza (por parte da Concellería de Medio Ambiente)

•

A empresa de transporte público urbano. Deberase considerar a problemática dos autobuses e as
distintas liñas, por si fose preciso a modificación temporal dos percorridos ou frecuencias.

•

Ós taxis (co fin de que vaian provistos do equipamento necesario, como cadeas ou sprays)

•

Ós servicios sociais, pola posible incidencia nos Centros de día e o transporte asistido específico.

•

Ós servicios municipais responsables de garderías, centros sociais, etc.

•

Ó parque móbil municipal (cadeas para todos os vehículos de servicios, especialmente os de
urxencia e os dos servicios pertencentes ó Grupo de Reestablecemento de Servicios Públicos
Esenciais).

•

Á Policía Local, Bombeiros e Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil para seguimento da
información meteorolóxica e consecuente intervención.

•

Á Cruz Vermella, en relación ca dispoñibilidade de vehículos ambulancia con cadeas.

En todos os casos os avisos irán acompañados co parte meteorolóxico adverso xerador da alerta.
2.- Medidas operativas de prevención e protección.- De forma paralela e simultánea ás comunicacións de
alerta, deberanse proceder ás tarefas de retira-la neve acumulada en estradas, rúas ou beirarúas, e/ou evitala formación de placas de xeo. Estas tarefas consisten principalmente na retirada de neve caída (con coitelas
quitaneve na calzada, e a man ou con equipos especiais nas beirarrúas), e a distribución de axentes
fundentes (normalmente sal). Estas tarefas repartiranse entre a empresa concesionaria do servicio de
limpeza de Lugo, e os efectivos de Protección Civil, tal e como se reflexa no plano 4.5.
As mencionadas medidas de prevención e protección serán efectuadas de forma prioritaria en determinados
puntos de risco, como son:
Para tráfico rodado, por razóns de pendente ou acumulación:
•

Rúa Carlos Azcárraga
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•

Viaducto da Estación.

•

Costa da Viña (Rúa Santiago)

•

Rúa Montero Ríos

•

Rúa Doutor Xermán Alonso

•

Rúa Chantada

•

Rúa Poeta Cabanillas

•

Avda. das Fontiñas, e carrís anexos

•

Avda. de Madrid

•

República Arxentina

•

Ronda do Carmen

•

Rúa Castelao

Para tráfico de peóns, polas beirarrúas :
•

Zonas comerciais e de tránsito peatonal do casco histórico: Praza da Constitución, Praza do Campo
Castelo, Praza Maior, rúa Conde Pallares, rúa da Cruz, rúa Armañá, rúa da Raíña, rúa do Progreso,
Praza de Sto. Domingo, rúa de Quiroga Ballesteros, rúa do Teatro, rúa de San Marcos, Praza do
Ferrol.

•

Fóra do casco histórico: Aquelas con tránsito peatonal de entre as mencionadas para o tráfico
rodado, e en xeral todas aquelas rúas con certa pendente e onde sexa previsto o tránsito de
persoas como pode ser a e outras.

Para tránsito peatonal, deberá realizarse distribución de sal tamén en:
•

Os accesos ós principais edificios administrativos: Casa do Concello, Edificio Administrativo
Multiusos da Xunta, etc.

•

Os accesos ós centros de ensino, colexios, institutos e universidade.

•

Os accesos ós centros sanitarios. Xeral Calde, Polusa, etc.

•

Os accesos ás grandes áreas comerciais, As Termas e Carrefour.

Nas zonas rurais:
•

Extremaranse a vixiancia nas zonas identificadas na análise de risco como perigosas para a
acumulación de xeo e neve (ver plano 4.5), encargándose o servicio municipal de Protección Civil
do reparto de fundentes nas vías de titularidade municipal.

•

Realizarase un seguemento da comunicación por estrada nas entidades de poboación ubicadas nas
zonas de cota máis alta do municipio, e identificadas na análise de riscos (ver plano 4.4), adoptando
as medidas precisas para evita-la súa incomunicación no caso de fortes nevaradas.
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3.- Activación e procedementos de actuación por parte dos elementos do Cecopal, e os Grupos de
Acción.- Dende o Cecopal deberanse coordinar os seguintes procedementos, logo da activación dos
elementos correspondentes:
Procedementos a seguir polos elementos do Cecopal:
Director do PEMU: Activación das diferentes fases da emerxencia, comunicación da alerta, constitución se é
preciso do Cecopal, seguimento das actuacións conducentes á xestión da emerxencia, e declaración do fin
da emerxencia.
Dirección Técnica da Emerxencia: Coordinación sobre o terreo das accións conducentes á xestión da
emerxencia.
Gabinete de información: Informar á poboación da evolución da situación e as medidas de autoprotección
precisas.
Comité asesor: Informar da evolución das accións, especialmente de aquelas con involucración dos
diferentes servicios municipais, e suxerencia de actuación por parte de cada departamento específico.
Procedementos a seguir polos Grupos de Acción:
Grupo de intervención: Execución das medidas operativas de prevencion e protección, e do rescate,
salvamento ou evacuación das persoas, si se dera o caso.
Grupo de transmisións: Garantir os mecanismos de comunicación durante a emerxencia, especialmente no
relativo ó informe sobre o estado das vías de comunicación e sobre a realización de traballos por parte dos
responsables dos servicios públicos básicos, e ó mantemento da comunicación entre os Grupos de Acción, o
Posto de Mando Avanzado, e o Cecopal.
Grupo de seguridade: Control de tráfico no núcleo urbán, vixilancia dos puntos máis conflictivos e desvío do
tráfico en caso necesario. Colaborar na evacuación de persoas si se dese o caso.
Grupo sanitario: Asistencia a grupos críticos e damnificados, distribución de víveres nos centros de albergue
ou evacuación.
Grupo loxístico: Colaboración cas labores de retirada de neve ou xeo e distribución de sal. Ademais
encargarase do transporte de evacuados, supervisión da distribución de provisións, medicamentos e axudas
externas, trasladar ordes de traballo a brigadas e grupos de operación, restablecer vías de comunicación.
Grupo de restitución de servicios públicos esenciais: Realizará a inspección, e se fose necesario, a
rehabilitación das infraestructuras danadas polo xeo (vías de comunicación, rede de abastecemento de auga,
rede de saneamento, etc.) ou pola neve (infraestructuras viarias, de comunicacións, e equipamentos de
diferentes tipos). Se a recuperación total non fose posible pola persistencia do fenómeno meteorolóxico
xerador da emerxencia, encargarase de establecer as infraestructuras ou equipamentos provisionais para á
restitución básica do servicio.
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Fase de normalización
Cando cese a situación meteorolóxica xeradora da alerta, e desaparezan os factores de risco asociados á
mesma, o Director do PEMU declarará a situación de fin de emerxencia, e comezará a fase de normalización.
Nesta fase levaranse a cabo tarefas básicas de rehabilitación tales coma restablecemento de servicios
básicos esenciais (auga, electricidade, gas, teléfono,etc.), a inspección do estado de edificios (cubertas,
tellados) e infraestructuras, a limpeza de vivendas e vías, e a reparación dos danos máis relevantes.
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO ANTE
EMERXENCIAS POR SECA
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO ANTE EMERXENCIAS
POR SECA
O presente manual contén os procedementos operativos específicos ante emerxencias debidas á seca. Tales
procedementos adáptanse ás características específicas da emerxencia por situacións meteorolóxicas
prolongadas de ausencia de precipitación, que poden provocar unha carencia de auga sostida no tempo. O
manual refírese ós mecanismos específicos de xestión da emerxencia no Nivel 0 ou local, segundo o
establecido no Platerga, e referido no mencionado capítulo.
Niveis de alerta
Correspóndelle ó Director do PEMU declara-la situación de seca no municipio, activar os diferentes niveis de
alerta, e declarar as fases de emerxencia, segundo o establecido na normativa autonómica de aplicación
(Plan de Protección Civil ante Situacións de Seca en Galicia, aprobado por Orde de 24 de xuño de 2002).
Os diferentes niveis da alerta ante o risco de seca establécense segundo a duración prevista das reservas de
auga existentes. Os niveis de alerta son tres:
-

Alerta de 1º grao ou alerta verde. Declárase cando as reservas de auga para a poboación sexan

suficientes para 40 días, cunha reducción do consumo total estimado nun 10%.
-

Alerta de 2º grao ou alerta azul. Declárase cando as reservas diminúan ata valores que só garantan

o abastecemento á poboación durante 15 días, cunha reducción do consumo total estimado nun 35%.
-

Alerta de 3º grao ou alerta vermella, (alerta máxima). Declárase cando as reservas de auga

existentes non duren máis alá de 5 días, cunha reducción no consumo dun 75%. Este grao de alerta
consituirá emerxencia, e precisará da declaración como tal por parte do Director do PEMU.
Esta clasificación é orientativa, sen prexuízo de que o responsable do servicio de abastecemento, así como o
Director do PEMU, poidan efectuar xustificadamente a declaración de calquera dos niveis de alerta sen
cumprirse as condicións arriba establecidas, en función das condicións específicas en cada caso.
Fases de emerxencia
Fase de pre-emerxencia
O Director do PEMU declarará a fase de pre-emerxencia cando se activen os tipos de Alerta 1 e 2. De forma
paralela e complementaria ás accións tomadas polas distintas administracións supramunicipais, adoptaranse
as medidas necesarias para paliar os efectos das seca. En previsión da escaseza de auga, será misión do
Grupo Loxístico:
Establece-lo o contacto con empresas subministradoras e/ou embotelladoras de auga da provincia,
identificadas no Catálogo de Medios e Recursos, co fin de verificar as existencias actuais e determinar as
posibilidades do abastecemento de auga potable embotellada á poboación.
Establece-lo contacto coas empresas alimentarias que dispoñan de cisternas aptas para o transporte de
auga potable (Leite Río, Puleva, Lactalis, etc.), verificando o número e capacidade dos medios dispoñibles.
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Será tarefa do Grupo de Restablecemento de Servicios Públicos Esenciais a revisión dos puntos críticos
da rede de distribución de auga, correxindo as posibles deficiencias que poden dar lugar á merma da
eficiencia do servicio debido a perdas ou fugas.
Comezarán as restriccións para certos usos secundarios da auga, ca finalidade de establecer un programa
de aforro deste recurso.

Fase de emerxencia
A fase de emerxencia declárase por parte do Director do PEMU ante a escaseza efectiva de recursos
hídricos, cando as reservas de auga existentes non duren máis alá de 5 días, cunha reducción no consumo
dun 75%, ou ben cando o Director do PEMU e o seu Consello Asesor o consideren xustificable e necesario.
Así mesmo, procederase coas seguintes accións específicas:
1.- O Director do PEMU establecerá a adopción das medidas pertinentes para o aforro efectivo de auga,
tales como:
Campañas de concienciación cidadá e fomento do aforro de auga, das que será responsable o Gabinete de
Información
Continuación e/ou incremento das medidas de restricción do uso da auga. En función do grado de carestía
do recurso establecerase:
O mantemento da restricción no uso da auga para usos non considerados de primeira orde. Estas
restriccións poden afectar á rega de parques e xardíns, limpeza e baldeado de rúas, etc.
A planificación da restricción da auga para usos considerados de primeira orde. Procederase á sectorización
da rede de distribución de auga potable, e á asignación de horarios de restricción no abastecemento da
auga. Para a sectorización terase en conta factores coma a poboación afectada (ver plano nº 3.3), a
existencia de edificios con grupos vulnerables á seca, como hospitais, residencias de anciáns, etc. e as
condicións técnicas xerais da rede de distribución (déficits de presión, caudal, diferencias de altitude entre
diferentes puntos da distribución, etc.). A planificación da sectorización será feita polo Director do PEMU e a
Xunta Local de Protección Civil, exercendo as súas funciós como Comité Asesor para a emerxencia. As
tarefas relacionadas coa sectorización levaranse a cabo por parte do Grupo de Reestablecemento de
Servicios Públicos Esenciais.
2.- No caso de extrema carestía ou desabastecemento de auga potable, poñerase en marcha por parte do
Grupo Loxístico, apoiado polo Grupo de Intervención, o dispositivo de abastecemento directo de auga
posto el alerta na fase de pre-emerxencia, e que incluirá a distribución de auga embotellada, e a distribución
de auga mediante camións-cisterna, empregadas en función das necesidades e operatividade da
distribución.
A distribución establecerase en función dos seguintes grupos prioritarios:
•

Centros públicos especialmente vulnerables: hospitais, residencias de anciáns, garderías.
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Zonas illadas privadas permanentemente de abastecemento de auga potable

Grupos de risco, como nenos de idades inferiores ós 5 anos, e persoas maiores de idades superiores ós 65.
Dentro da medida do posible, o abastecemento mediante cisternas incluirá ás explotacións gandeiras, co fin
de abastecer de auga potable ó gando, debido ó risco económico e sanitario que suporía a morte masiva da
cabana gandeira.
3.- Desenvolverase unha campaña de información a poboación, de recomendacións básicas e medidas de
autoprotección que deben adoptar. Será responsabilidade do Gabinete de Información, e se fose preciso o
Grupo de Transmisións.
4.- Procederase cun continuado seguimento dos niveis das reservas por parte do Grupo de
Reestablecemento de Servicios Públicos Esenciais, e da atención ós cidadáns por parte dos Grupos
Sanitario, de Intervención e Loxístico, asegurando tanto o abastecemento de emerxencia para todos eles,
e especialmente os grupos sensibles e vulnerables ó abastecemento da auga, como a asistencia sanitaria
que puidera ser precisa.

Fase de retorno á normalidade
Cando reverta a situación meteorolóxica orixe da emerxencia, o Director do PEMU poderá declarar o fin da
emerxencia e o comezo da fase de retorno á romalidade. Esta fase durará ata que se restableza a
normalidade no subministro de auga, e calquera outro servicio o infraestructura que se puidera ver afectada
durante a emerxencia.
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO NO CASO DE
EMERXENCIA POR SISMO
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO NO CASO DE
EMERXENCIA POR SISMO
En datas recentes (1997) o deixouse senti-la influencia no municipio de Lugo de sismos de certa intensidade
e magnitude, coa correspondente alarma social e incluso a modificación do mapa de perigosidade sísmica na
Norma Sismorresitente. Tendo isto en conta, desenvolveuse un Plan de Actuación Municipal ante o risco
sísmico, no que se expón a análise do risco de inundacións no Concello de Lugo, e asimesmo a descripción
técnica dos procedementos operativos para facer fronte o mesmo, e que se inclúe no Anexo 7.9 niste PEMULugo.
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO NO CASO DE
EMERXENCIA POR GRIPE AVIAR
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO NO CASO DE
EMERXENCIA POR GRIPE AVIAR
Este manual refire o protocolo de actuación no caso de unha emerxencia por gripe aviar no municipio de
Lugo. Dado a ausencia de casos de gripe aviar na Comunidade Autónoma de Galicia, o procedemento
operativo referirase, por unha parte, ás medidas xerais e específicas de protección ante gripe aviar, e por
outra, ó protocolo de recollida de aves sospeitosas de afección por virus H5N1, nos termos descritos no
apartado 3.6 de análise do risco.

Medidas xerais de protección
Dadas as características do risco, descritas con anterioridade, o procedemento operativo irá dirixido:
Á identificación das explotacións avícolas que potencialmente poderían sofrer procesos de contaminación por
cepas hiperpatóxenas de gripe aviar.
Á información ós propietarios de explotacións avícolas sobre o risco de gripe aviar para as súas aves, e para
eles mesmos.
A preparación de Equipos de Protección Individual para o persoal encargado das labores de sacrificio de
aves, ou de recollida, análise e eliminación, e a formación de dito personal.
A prevención da gripe aviar requerirá asimesmo de medidas específicas de protección individual e colectiva,
que se pasan a describir a continuación.

Medidas específicas de protección
Condicións de illamento en explotacións expostas ó contaxio.- A orde APA/571/2006, de dous de marzal,
pola que se estableces medidas específicas de protección en relación coa gripe ou influenza aviar (MAPA,
2006b), non inclúe ó municipio de Lugo nos seus listados de humedais, municipios que precisan medidas
especiais de bioseguridade, ou de zonas e municipios de especial vixilancia (Anexos I, II e III), tal como se
mostra na figura 7.3-1.
O municipio de Lugo carece de humedais de suficiente entidade como para albergar cantidades medias ou
importantes de aves migratorias (ver figura 7.3-2), polo que o risco de contaxio entre individuos de
poboacións migratorias hipotéticamente portadores do virus da gripe aviar e aves domésticas é moi baixo.
Este risco só se restrinxe a posibles contactos fortuitos entre individuos illados e explotacións aviares
achegadas ós humedais. A mellor forma de prevención é o coñecemento por parte dos propietarios de este
tipo de explotacións das medidas básicas de protección e illamento para as súas aves.
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Figura 7.3-1: Zonas e municipios incluidos nos Anexos da orde APA/571/2006. (Fonte: MAPA, 2006b)

Figura 7.3-2: Humedais no municipio de Lugo. Inclúense estanques artificiais e lagoas intermitent
(ámbo-los dous sinalados con circos roxos), e a rede fluvial. As edificacións represéntanse coma puntos d
cor escura (Fonte: IGH, Elaboración propia)

Protocolo de recollida de aves para o seu exame, e eliminación posterior
No protocolo de actuación elaborado polo Ministerio de Agricultura (MAPA, 2006), establécense, por unha
parte, os factores que determinan o risco da exposición, e por outra os puntos clave na protección do
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personal encargado da recollida ou inspección das aves. Segundo o documento, os factores que determinan
o risco da exposición son:
•

As especies presentes na explotación, e o manexo que delas se leve a cabo. O risco incrementase
notablemente en granxas cun grande número de animais en espacios pechados, e disminúe
grandemente en explotacións con baixas densidades.

•

Tra-lo sacrificio dos animais, a concentración vírica disminúe notablemente. A pesares disto, as
canais e o sangue permanecen infectivas, polo que calqueira mostra que se tome deberá facerse
extremando as medidas de hixiene.

•

Calqueira operación que conleve remove-los subproductos resultantes do sacrificio incrementa o
risco de infección. Isto é tamén aplicable ás operacións de limpeza e desinfección da explotación, xa
que os excrementos das aves afectadas seguen a ser altamente infectivos durante longos periodos
de tempo.

O risco increméntase canto maior é o tempo que a persoa permaneza en contacto coas aves afectadas. Por
ise motivo, as operacións deberán realizarse coa maior rapidez posible.
Puntos clave na protección das persoas expostas:
•

Control da infección das aves de forma rápida e segura. Cantas menos aves estén infectadas, e
canto máis rápido se instauren as medidas de control, menos persoas estarán expostas ó risco de
contraer a infección. É necesario evitar toda contaminación de zapatos, mans e roupa, xa que as
personas poden difundir mecánicamente a infección por ises medios.

•

Reducción da exposición separando ás persoas dos animais infectadas. O número de persoas
encargadas do sacrificio e manexo das aves infectadas debe ser o mínimo necesario. Os
traballadores da granxa, propietarios e familiares ou persoas que vivan na explotación que non
estén implicados nas actividades de sacrificio deben evita-la exposición ás fontes coñecidasou
probables do virus da gripe aviar. O movemento de persoas entrando e saíndo da zona afectada
debe reducirse ó mínimo.

Utilización de Equipos de Protección Individual (EPI) nas persoas directamente implicadas no control do
brote. A descripción básica destes EPI son:
•

Luvas desbotables lixeiras de nitrilo ou vinilo, ou ben luvas pesadas de goma que poidan ser
desinfectadas. As luvas impermeables de protección fronte a risco biolóxico deben leva rmarcado
C€ e ser conformes ás normas EN-420 e EN-374. As luvas deben ser eliminadas rápidamente tra-lo
seu uso, e en dispositivos de seguridade, antes de tocar superficies ou materiais non contaminados.

•

Protectrores respiratorios FFP2. Se non están dispoñíbles, pódense utilizar mascariñas quirurxicas.
Os protectores respiratorios deberán levar marcado C€, e serán conformes á norma EN-149

•

Gafas protectoras, para evita-lo contacto do virus coa mucosa dos ollos. Recoméndase protección
ocular mediante gafas de montura integral que den protección fronte a salpicaduras, con marcado
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C€ e conformes á norma EN-166, que permitan, cando sexa necesario, o uso de gafas de
corrección óptica persoal.
•

Roupa protectora impermeable, preferiblemente desbotable, que tra-lo seu uso deberá ser eliminada
en dispositivos de seguridade. Utilizaranse calzas protectoras de calzado desbotables, ou botas de
goma e poliuretano que poidan ser limpadas e desinfectadas.

Tra-la utilización do EPI deberán lavarse as mans. Todo o EPI deberá ser almacenado en perfectas
condicións. Os traballadores deberán estar entrenados nas técnicas de funcionamento, eliminación e desbote
dos EPI para non contaminarse a sí mesmos. O EPI deberá ser retirando no seguinte orde:
•

Eliminación de luvas.

•

Eliminación de traxes.

•

Lavar mans contaminadas.

•

Eliminar gafas protectoras

•

Eliminar protector respiratorio ou mascarilla

•

Lavar de novo as mans.

•

Eliminación / desinfección do equipo antes de pasar á seguinte granxa.

Teranse en conta os protocolos de hixiene persoal segundo o establecido no Real Decreto 664/1997 de 12
de maio, sobre a protección dos traballadores fronte ós riscos relacionados coa exposición a axentes
biolóxicos durante o traballo
•

Profilaxis e tratamento con antivirais. Se non se detectaron brotes de gripe aviar no pais, non se
administrará proxilaxis con antivirais ós traballadores ou persoas en contacto coas aves. Se se
confirman en España un ou mais brotes de gripe en aves por H5N1 ou outra cepa hiperpatóxena, ou
se ten forte sospeita, ós traballadores con risco de exposición se lles administrará profilaxe con
antivirais. A evaluación do risco será realizada por Servicios de Saúde Pública competentes, que
determinarán qué traballadores se atopan en risco de exposición. A administración da profilaxis
durará o tempo que a persoa esté en contacto doas aves ou superficies contaminadas, e
prolongarase durante 5 días despois da derradeira exposición. Os traballadores que presenten
síntomas sospeitosos de gripe aviar serán tratados antes de que transcorran 48 horas dende o inicio
dos síntomas cun inhibidor da neuraminidasa (oseltamivir 75 mg ó día durante 5 días. As medidas
xerais de protección individual manteranse inda que o traballador esté tomando profilaxe con
antivirais.

•

Administración da vacuna da gripe estacional. Co obxectivo de diminui-las posibilidades de que teña
lugar a infección simultánea da gripe humana estacional co virus de gripe aviar, recoméndase a
vacunación contra a gripe estacional ós traballadores expostos a aves infectadas co virus da gripe
aviar. É importante recordar que esta vacuna non protexe contra a infección polo virus da gripe
aviar, e polo tanto os traballadores deberán ser conscientes de que precisan mante-las medidas de
protección individual.
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Vixiancia das persoas potencialmente expostas. A tóda-las persoas implicadas nas actividades de
sacrificio de aves infectadas tomaráselles á temperatura dúas veces ó día ata sete días despois do
derradeiro contacto con aves ou ambientes contaminados. Deberase notificar inmediatamente á
Rede Nacional de Vixilancia Epidemiolóxica calqueira caso que presente febre (> 38º), síntomas
respiratorios (tos ou dificultade respiratoria) ou calqueira outra enfermidade grave sen outra causa
aparente nestes traballadores e os seus familiares. As persoas sintomáticas deberán permanecer en
casa, e reduci-los seus contactos sociais ata 24 horas despois de que desapareza a febre, ó menos
que o diagnóstico de gripe sexa descartado.
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO NO CASO DE
EMERXENCIA POR INCENDIO FORESTAL
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO NO CASO DE
EMERXENCIA POR INCENDIO FORESTAL
Os incendios forestais supoñen un dos riscos principais con potencial desenvolvemento en áreas rurais,
cunha elevada capacidade de afección sobre asentamentos humanos ubicados no medio rural, un elevado
risco para os operarios encargados da prevención e extinción do incendio, e unha ameaza para o
desenvolvemento das zonas rurais, debido a súa incidencia sobre a economía forestal, e ó notable impacto
medioambiental. Asimesmo, o Concello de Lugo inclúese entre aqueles nos que é necesario facer un Plan de
Actuación Municipal ante o risco de incendio forestal.
Polo tanto, a análise do risco ante incendios forestais no Concello de Lugo, e asimesmo a descripción dos
procedementos técnicos operativos para facer fronte o mesmo, atópanse desenvolvidos no Plan de
Actuación Municipal ante o Risco de Incendio Forestal, incluído no Anexo 7.7 niste PEMU-Lugo.
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO NO CASO DE
EMERXENCIA POR INCENDIO URBÁN
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO NO CASO DE
EMERXENCIA POR INCENDIO URBÁN
Este manual refire o protocolo de actuación no caso de unha emerxencia por inundación no municipio de
Lugo. O establecemento dos Niveis de Emerxencia seguirán o establecido no Platerga, tal como se describe
no capítulo 5 do PEMU-Lugo, que como en tódolos casos, estableceranse segundo a capacidade de xestión
de xeito que:
Nivel 0: A emerxencia por incendio urbán pode ser xestionada cos medios municipais.
Nivel 1 (e superiores): O incendio urbán non é controlable cos medios muncipais.

Incendio Urbán de Nivel 0
Como procedemento xeral, a poboación chamará ó teléfono de emerxencias 112 para informar da existencia
dun incendio. Dende a Central Autonómica de Emerxencias poñerase en coñecemento do Servicio Municipal
de Bombeiros, Policía Local e Protección Civil do Municipio de Lugo. Ata o lugar desprazaranse o Grupo de
Intervención, permanecendo en alerta os restantes Grupos de Acción por se fose precisa a súa
intervención. Nas proximidades do lugar do sinistro instalarase o PMA, dende o que a Dirección Técnica da
Emerxencia, normalmente asumida polo Xefe de Bombeiros e o Técnico Municipal en Protección Civil,
dirixirán as operacións precisas, e manterán informado o Director do PEMU dos efectos e evolución do
sinistro. Este, á súa vez, manterá informado o Central de Emerxencias 112-SOS Galicia.
Dende o momento da súa chegada, o Grupo de Intervención, constituido niste caso polos bombeiros co
apoio do persoal de Protección Civil e a Policía Local, procederá ó desenvolvementos seguintes tarefas
xenéricas:
1.- Inspección e avaliación do sinistro. A actuación prioritaria será, sempre, determinar a existencia de
persoas en perigo. No caso de habelas ou se teña sospeita de que puidera habelas, realizaranse as
operacións de salvamento ou de evacuación necesarias. O Grupo Sanitario que previamente foi alertado
trasladarase o lugar do sinistro para dar atención ós afectados, e trasladalos ós centros hospitalarios se fose
preciso. De xeito simultáneo, realizarase a exploración dos lugares expostos á acción do lume para poder
determinar:
•

Clases de materiais que arden e riscos previsibles pola presenza próxima de sustancias inflamables
ou de outras materias perigosas.

•

Fase na que se encontra o lume (conato ou grado de desenvolvemento).

•

Zonas ou materiais que requiren actuacións de protección para evita-la extensión do lume e evitar
riscos especiais ou danos a bens valiosos.

•

Tipo de estructura da edificación. Posibilidade de derrubamentos.
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•

Posibilidade da extensión do incendio a inmobles veciños.

•

Recursos que deben mobilizarse segundo a gravidade, real ou potencial, do sinistro.

•

Ubicación dos puntos de ataque ó lume, os itinerarios máis seguros para chegar ós mesmos e os
medios de extinción a utilizar.

Asimesmo, e se a Dirección Técnica da Emerxencia o considera preciso, procederase a corta-lo subministro
de enerxía eléctrica, gas, combustible, etc. solicitanto se é necesario á Compañía Subministradora que
realice dito corte con urxencia ou envíe persoal especializado ó lugar do sinistro para que proceda a facelo.
No caso de que a magnitude do incendio o requira, procederase á evacuación da poboación na edificación
afectada ou, se existe risco de propagación, nas veciñas. En tales casos, o Grupo Loxístico ocuparase do
transporte dos evacuados, a súa reubicación, e o suministro dos artículos esenciais que precisen.
Tendo todos estes datos e factores, Dirección Técnica da Emerxencia poderá tomalas as medidas
necesarias para organizar as operacións e para pedir os reforzos que sexan necesarios.
2.- Instalación de infraestructuras de extinción e ataque ó lume. Estableceranse as liñas de auga ou
espuma precisas para conseguir o suministro necesario na xestión da emerxencia. No caso de carencia de
infraestructuras precisas para o subministro de agua, tales como hidrantes (localizacións rurais, averías,
etc.), o Xefe de Bombeiros establecerá os medios precisos (emprego de autobombas como nodriza para o
transporte de auga, ou outros sistemas adecuados en cada caso), para asegura-la extinción do incendio.
Unha vez localizado o foco do lume, establecido o camiño para chegar a el, e organizada a infraestructura
para o combate do mesmo, comeza a fase de extinción. O Xefe de Bombeiros establecerá a constitución dos
equipos de ataque ó lume, así coma a estratexia a levar a cabo en cada caso. Durante a extinción do lume, e
como foi indicado previamente, primará a evacuación da poboación fronte a extinción propiamente dita.
3.- Operacións posteriores á extinción. Unha vez extinto o lume, procederase cas seguintes tarefas:
•

Inspección de danos, que incluirá a determinación dos materiais que arderon, o grado de
estabilidade da estructura, a comprobación de que non quedan víctimas baixo os escombros, o
acordoamento da zona no caso de deficiencias na estructura, e o grado de habitabilidade da
mesma.

•

Operacións de rehabilitación, destinadas a limitar os danos ocasionados polo incendio, e que
incluirán a eliminación da auga de extinción remanente se fose preciso, o apuntalamento das partes
da estructura que poden ameazar ruína, e revisión das instalacións eléctricas, de gas, de
calefacción, etc.

•

Despexe desescombro, co obxectivo de descubrir posibles focos ocultos ou inaccesibles para
extinguilos, evitando toda posibilidade de reactivación.

•

Toma de datos, recollendo tódolos datos necesarios para cumprimentar o Parte de Intervención.
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Recollida do material controlando o número e estado dos elementos empregados co fin de repoñer
ou reparar o material danado.

•

Organización dun retén de vixilancia, se fose preciso, co fin de evitar a reactivación do lume despois
da retirada do persoal que interveu na extinción.

En función do alcance do mesmo, o Director do PEMU poderá decidir a constitución do Cecopal, e a
activación do Comité Asesor e o Gabinete de Información. No primeiro caso, será especialmente
necesaria a presencia dos Concelleiros de Protección á Comunidade, Urbanismo, Infraestructuras, Servicios
Xerais e Transportes, co fin de detectar as posibles afeccións do incendio ós servicios públicos e áreas
edificadas circundantes.
O Grupo de Seguridade, constituído neste caso pola Policía Local, procederá á vixiancia dos inmobles que
queden deshabitados como consecuencia de evacuación.

Incendio Urbán de Nivel 1 e superiores
Se as dimensións do incendio exceden a capacidade de extinción municipal, o Director de Pemu solicitará o
trapaso da Dirección da Emerxencia a ó Delegado Provincial da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas, e Xusticia, seguindo o proceso descrito no capítulo 5.
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO ANTE
EMERXENCIAS POR INCENDIO DE INTERFACE

44

Primeira revisión 15/07/2006

ANEXOS

Anexo 7.3 – Manuais operativos específicos para os riscos

45

Primeira revisión 15/07/2006

ANEXOS

Anexo 7.3 – Manuais operativos específicos para os riscos

MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO NO CASO DE
EMERXENCIA POR INCENDIO DE INTERFACE
Tal como se expón nas diferentes seccións de análise de riscos adicadas a incendios (apartados 3.7 ó 3.10),
unha das consecuencias dos incendios forestais e a posibilidade de afección a vivendas ou áreas industriais
radicadas en terreos anexos, ben pola extensión do lume, ou por riscos en infraestructuras ou á poboación
local, derivados dos fumes e residuos xerados. De acordo cos niveis descritos no PAM ante o risco de
incendio forestal, no Anexo 7.7 do presente PEMU-Lugo, este tipo de incendios forestais son os incendios
declarados de Nivel 1, polo tanto os aspectos específicos da operatividade relativa ós mesmos indícase na
correspondente sección de dito documento.
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO ANTE
ACCIDENTES NO TRANSPORTE DE MERCADORÍAS PERIGOSAS
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO NO CASO DE
EMERXENCIA POR ACCIDENTES NO TRANSPORTE DE MERCADORÍAS
PERIGOSAS
Entre o 10 e o 15% das mercadorías que se transportan por estrada en España son mercadorías perigosas,
e destas arredor do 80 % corresponden a gasolina, gasóleo e gases combustibles. Inda que con un índice de
sinistrabilidade menor ó resto do tráfico, os accidentes nos que se impliquen poden ser moito máis graves e
de maior alcance. Debido a ista potencialidade de causar danos, e a que o Concello de Lugo inclúese entre
aqueles nos que é necesario facer un Plan de Actuación Municipal ó respecto, inclúese niste PEMU-Lugo o
Plan de Actuación Municipal en Transporte de Mercadorías perigosas, concretamente no seu Anexo 7.8. No
mesmo, poderanse atopar as instruccións técnicas do procedemento operativo no caso de accidentes por
mercadorías perigosas.
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO ANTE
EMERXENCIAS POR RISCO QUÍMICO
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO NO CASO DE
EMERXENCIA POR RISCO QUÍMICO
Niste manual explicítase o procedemento operativo para facer fronte a unha emerxencia por risco químico.
Como para calquera emerxencia xenérica, a clasificación en niveis seguirá o establecido no Platerga,
establecéndose aquí o procedemento para a xestión da emerxencia ó Nivel 0 ou local, e facendo referencia á
interfase cos niveis superiores cando a emerxencia supere a capacidade resolutiva dos medios municipais.

Emerxencia química de Nivel 0
1.- Fase de coñecemento do accidente.
No caso de accidente químico, os implicados ou calquera que teña coñecemento do suceso alertarán ós
Servicios de Emerxencia, mediante chamada telefónica ó 112. Na central, recibirase o aviso e catalogarase o
incidente. Coñecida a existencia do accidente e a súa localización, poñerase en coñecemento de Protección
Civil de Lugo, así coma a Servicios Sanitarios en caso de coñecerse a existencia de feridos. O Técnico Local
en Protección Civil poñerá os feitos en coñecemento do Director do PEMU, e se non foi feito xa por a Central
Autonómica de Emerxencias, alertará ós restantes compoñentes do Grupo de Intervención que podan ser
precisos, coma Policía Local e Servicio Municipal de Bombeiros, que se desprazarán ó lugar do suceso.
Ademais, poñerase en estado de alerta ós restantes Grupos de Acción.

2.- Desprazamento e recoñecemento da situación
Unha vez no lugar do sinistro as accións prioritarias serán a determinación, por parte da Dirección Técnica
da Emerxencia, do alcance da emerxencia, e a comunicación do mesmo ó Director do PEMU. Será
prioritaria nista fase a comprobación da existencia ou non de persoas feridas, afectadas, ou en perigo. En
caso de que se verifique tal circunstancia, activaranse os grupos Sanitario, Loxístico e de Seguridade para
proceder ás tarefas de salvamento, primeira atención sanitaria, triaxe e evacuación, tal como se establece no
capítulo 5. Verificarase asimesmo se o incidente se produxo nas zonas identificadas como vulnerables na
análise do risco químico, tal como se refire no apartado 3.11 e figura no plano 4.18.
Unha vez informado, o Director do PEMU decidirá á declaración do Nivel 0 da emerxencia, constituirá o
Cecopal, activando ós seus organismos integrantes tal como se describe no capítulo 5.

3.- Intervención
Será misión do Grupo de Intervención, ademáis da verificación do tipo de risco e a evacuación se procede
das persoas afectadas, actuar sobre o factor responsable da emerxencia, segundo o seguinte procedemento:
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Determinación da clase de axentes químicos involucrados, tendo en consideración os posibles efectos
sinérxicos no caso de mestura con outros productos químicos, ou con outras sustancias, especialmente a
auga. Considerarase tamén a posibilidade de interacción con outros riscos (especialmente incendio), e o
desenvolvemento de outro tipo de emerxencias (p.ex. as derivadas de fuxidas incontroladas, accidentes
asociados, etc.)
Delimitación dunha zona de perigo entorno o lugar que foi orixe da emerxencia. Esto inclúe avaliar a posible
dispersión, en función do tipo de verquido, por auga (rede de saneamento ou abastecemento de auga), terra
ou aire, sendo neste último caso de primordial importancia a consideración de efectos atmosféricos coma o
vento. Será tarefa do Grupo de Seguridade, apoiado polo Grupo de Intervención se fose preciso, o
precinto da zona de perigo. A delimitación das zonas de perigo implicará asimesmo o establecemento de
rutas alternativas e o ordeamento do tráfico para alonxar á poboación da zona sinestrada. O Grupo de
Restablecemento de Servicios Públicos Esenciais intervirá naqueles casos nos que determinadas
infraestructuras sufran danos ou podan espallar as sustancias orixe do risco.
Identificación dos edificios ou zonas con potencial vulnerabilidade ante o caso de propagación, escape ou
verquido, e que requiren actuacións de protección para evitar o efecto dos mesmos, especialmente no caso
de hospitais, residencias de anciáns, colexios, e en xeral, calquera espacio que poda albergar xente en
elevado número ou especialmente vulnerable. Dentro do posible, farase o mesmo con aqueles elementos do
patrimonio natural e cultural que puideran verse afectados.
Adopción das medidas específicas para a eliminación ou control da fonte de risco. Terase en conta o tipo
específico de producto, e os medios de protección requeridos por parte do Grupo de Intervención para
facerlle fronte. O Grupo de Seguridade manterase alerta para o tratamento específico po-las sustancias que
orixinaron a emerxencia.
Avisos á poboación, coordinados polo Gabinete de Información e que poderán ser efectuados polo Grupo
de Transmisións e/ou o Grupo de Seguridade se fose preciso, especialmente no caso de avisos persoais
por domicilios. Ditos avisos efectuaranse de forma directa ou mediante a instalacións de megafonía nun
vehículo ou, dependendo da tipoloxía específica do risco, utilizando os medios de comunicación.
Avisos formais a institucións con posible implicación na emerxencia, e empresas subministradoras do
producto que orixinou da emerxencia, se procede, e que serán realizados polo Gabinete de Información.
O resto dos organismos e dispositivos propios dunha emerxencia realizarán as funcións e actividades
establecidas nos procedementos xerais para calquera emerxencia e descritas no capítulo 5.
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO ANTE
EMERXENCIAS POR AGLOMERACIÓNS DE XENTE
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO NO CASO DE
EMERXENCIA POR AGLOMERACIÓNS
Neste manual recóllense as especificacións propias do procedemento operativo para facer fronte a unha
emerxencia por aglomeración e que complementan o procedemento xeral descrito no correspondente
capítulo. Como para calquera emerxencia xenérica, a clasificación en niveis seguirá o establecido no
Platerga, ocupándose ,o presente plan, do procedemento para a xestión da emerxencia ó Nivel 0 ou local.

Emerxencia por aglomeración no Nivel 0
1.- Fase de Pre-emerxencia.
No caso de detectarse a posibilidade de ocorrencia de grandes aglomeracións, por exemplo con motivo de
festas, acontecementos deportivos ou actividades culturais; o grupo de seguridade disporá os medios e
recursos necesarios para facilitar a circulación nas zonas afectadas, tanto dos peóns coma do tráfico rodado.
Establecerá un plan de evacuación, así coma o despregue de efectivos pertinentes.

2.- Fase de coñecemento do accidente.
No caso de accidente en grandes aglomeracións, os efectivos alí despregados (se os houbese), os
individuos implicados ou calquera que teña coñecemento do suceso alertarán ós Servicios de Emerxencia,
mediante chamada telefónica ó 112, ou no caso dos efectivos alí despregados mediante o contacto habitual
ca cadea de mando. Coñecida a natureza do accidente e a súa localización, mobilizaranse os medios e
recursos necesarios de Protección Civil de Lugo, Policía Local Servicios Sanitarios en caso de coñecerse a
existencia de feridos, e poñerase en estado de alerta ós restantes Grupos de Acción. O Técnico Local en
Protección Civil poñerá os feitos en coñecemento do Director do PEMU.

3.- Intervención
Será misión dos Grupos de Intervención e Seguridade, a determinación do alcance dos danos e a
coordinación da saída ou evacuación, se procede, dos lugares conflictivos para realizalo de forma rápida,
ordenada e segura.
O Grupo Sanitario colaborará na atención a feridos, e traslado ós centros sanitarios se fose preciso, en
casos graves o Grupo Loxístico colaborará no transporte dos feridos.
O resto dos organismos e dispositivos propios dunha emerxencia realizarán as funcións e actividades
establecidas nos procedementos xerais para calquera emerxencia e descritas no capítulo 5.
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO ANTE
EMERXENCIAS POR DESABASTECEMENTO DE AUGA
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MANUAL TÉCNICO DO PROCEDEMENTO OPERATIVO NO CASO DE
EMERXENCIA POR DESABASTECEMENTO DE AUGA

Iste manual refírese ó procedemento operativo no caso de interrupción do suministro de auga, que leve
consigo un desabastecemento do recurso á poboación. O establecemento do Nivel de emerxencia
correspondente farase en función do establecido no Platerga, definíndose no presente manual o
procedemento ó Nivel 0 ou local.

Emerxencia no Nivel 0
No caso de que por algunha razón se vexa interrompido o subministro de auga potable, o Director do PEMU
declarará a Alerta de 3º grao ou vermella, e polo tanto a situación de emerxencia ó Nivel 0, tal como se
establece no manual do procedemento operativo en emerxencias por seca, mantendo en todo momento
informado do suceso á Central de Emerxencias 112 SOS Galicia. Asimesmo, adoptaranse as seguintes
medidas:
1.- Restriccións de auga e subministro alternativo. Seguirase o especificado no manual do procedemento
operativo en emerxencias por seca para a fase de emerxencia no relativo á aplicación das medidas de
restricción no consumo, e os procedementos de subministro alternativo de auga.
2.- Afeccións á Estación de Tratamento. Segundo o exposto na análise do risco de desabastecemento de
auga, no capítulo 3.12, un dos principais factores para o cese do abastecemento de auga e o paro da
estación de tratamento debido a diferentes factores. O Grupo de Reestablecemento de Servicios Públicos
Esenciais intervirá no caso de fallo no subministro eléctrico, se fose preciso mediante a solicitude, vía
Dirección do PEMU, da colaboración das empresas subministradoras. No caso de fallo xenérico,
considerarase a instalación de un grupo electróxeno para a continuidade do subministro de auga. En
calquera outro tipo de incidencia relativa á estación, percurarán a orixe do problema e a súa solución no
prazo máis breve posible.
3.- Afeccións a Auga do Río. No caso de contaminación grave das augas do río debidas ó verquido de
sustancias químicas ou similares, o Grupo de Intervención, apoiado polo Grupo de Reestablecemento de
Servicios Públicos Esenciais procederá de maneira inmediata ó establecemento das barreiras ou filtros
necesarios para evita-la chegada dos productos á captación. Simultáneamente, o Grupo Sanitario levará a
cabo análises exhaustivos da calidade da auga nos puntos situados de forma previa e posterior á captación.
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Se a contaminación non pode ser evitada mediante barreiras ou filtros, ou o propio sistema de depuración da
estación, paralizarase o funcionamento da estación para evita-la contaminación do sistema.

Emerxencia no Nivel 1 e superiores
No caso que, debido á seriedade do problema de desabastecemento, a emerxencia non poda ser xestionada
no nivel local, o Director do PEMU interesará o traspaso da dirección da emerxencia ó Delegado Provincial
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xusticia, declarándose o Nivel 1 de emerxencia.
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Un simulacro consiste na activación do PEMU-Lugo con obxecto de comprobar e avaliar o funcionamento do
Plan. É responsabilidade do Director Técnico da Emerxencia e o Comité asesor, a proposta ó Director do
Plan a simulación dunha determinada situación de emerxencia na cal deberá detallarse:
•

A natureza da emerxencia a simular

•

Os obxectivos específicos do simulacro

•

A data e hora na que se producirá o simulacro

•

As distancias e estado dos accesos entre o lugar do simulacro e as bases das unidades ou grupos a
mobilizar

•

As condicións meteoroloxicas baixo as que se agarda desenvolver o simulacro, ou a estimación da
influencia real das condicións meteorolóxicas no caso de simulacros de emerxencia por este tipo de
factores

É misión do Comité Asesor elaborar unha lista de comprobación que será a referencia para a avaliación dos
resultados do simulacro. Como información básica, a lista de comprobación reflexará:
•

O lugar, data e hora previstas e reais da realización do simulacro

•

As persoas e unidades alertadas, e os Grupos de Acción ás que foron adscritas

•

tempo requerido para a determinación das zonas afectadas e medios necesarios

•

persoal e medios que acoden ó lugar do simulacro

•

Os tempos característicos (de resposta, de chegada, de intervención, de control da situación, etc..)

•

Conclusións da avaliación, e informe interno.

•

Ó remate das actuacións e cos resultados da avaliación os responsables dos grupos intervintes
celebrarán unha Reunión Técnica para concretar propostas de mellora da intervención.

Fichas dos exercicios
De acordo ó establecido no “Capítulo 6: Mantemento da Operatividade” deberá existir un programa de
simulacros para cada grupo específico e para o conxunto de todos os grupos. Para facicita-la organización,
execución e avaliación dos simulacros, propóñense as seguintes fichas de exercicios, en dous formatos:
específicas para cada Grupo de Acción, e xenéricas para exercicios en conxunto.
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PROGRAMA DE EXERCICIOS ESPECÍFICOS
Data:

Grupo:

Resultados

Observacións

Sobre o persoal:

Sobre os medios:

Sobre o entorno e condicións meteorolóxicas:

Proposta
melloras

Conformidade:

Próximo exercicio:
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PROGRAMA DE EXERCICIOS CONXUNTOS
Data:
Resultados

Observacións

Sobre o persoal:

Sobre os medios:

Sobre o entorno e condicións meteorolóxicas:

Proposta
melloras

Conformidade:

Próximo exercicio:
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Anexo 7.5 – Notificacións, modificacións e actualizacións

Notificacións

Histórico
- Con data

foi aprobado o PEMU polo Pleno do Concello.

- Con data

foi remitido á Dirección Xeral de Protección Civil da Xunta de Galicia

- Con data

foi informado favorablemente polo Grupo de Traballo da Comisión Galega de

Protección Civil
- Con data

foi homologado pola Comisión Galega de Protección Civil.

- Con data

foi remitido ó Concello.

- Con data

foilles notificado a tódolos integrantes dos Grupos operativos e persoal relacionado

a súa inclusión no devandito Plan.
- Con data

ás

horas, en

, convocouse a primeira reunión de

coordinación, que foi presidida polo Sr. D.

e á que asistiron:

E acordaron:
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Modificacións e Actualizacións

FICHA ACTUALIZACIÓN DO PEMU-LUGO
Revisión Nº

Data

Revisión
ordinaria/extraordinaria

2

Apdo/Pax.

Concepto

Responsable

modificado

modificación
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