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Document 1 

Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i 
avaluació del risc 

 

 

1.1 Àmbit d’aplicació 

Aquest protocol recull els diferents òrgans i actuacions necessaris per fer front a 
situacions d’emergència generalitzats a tota la UdG. S’haurà de posar en marxa per fer 
front a les emergències derivades dels riscos generals que afectin a qualsevol dels 
Campus de la UdG.  

 

1.2 Descripció dels diferents campus de la UdG i els seus edificis 

 

CAMPUS MONTILIVI 

 

- FACULTAT DE CIÈNCIES        
- FACULTAT DE DRET        
- FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS    
- ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR PI  

PII 
      PIII 

PIV      

- PAVELLONS 
- BIBLIOTECA MONTILIVI      
- AULARI COMÚ. EDIFICI LEAR.        
- CENTRE D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A L’ESTUDIANT (CIAE) 
- ZONA ESPORTIVA 

 

CAMPUS BARRI VELL 

 

SERVEIS CENTRALS:  

-   LES  ÀLIGUES  Plaça Sant Domènec, 3      



-   ALEMANYS 14-16  C/ Alemanys, 14-16      

- FACULTAT DE LLETRES I FACULTAT DE TURISME Plaça Ferrater Mora, I
 ST. DOMÈNEC I (edifici principal) 

  ST. DOMÈNEC II (edifici departaments) 

- BIBLIOTECA BARRI VELL  Plaça Ferrater Mora,1    
     

- FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA Plaça Sant Domènec, 9 
- AULA MAGNA UdG (Església de Sant Domènec) 

 

 

 

CAMPUS CENTRE 

 

- FACULTAT D’INFERMERIA 
- FACULTAT DE MEDICINA 

C/ Emili Grahit, 77         

- Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE) 
    C/ Castell de Peralada, 14, baixos 

 

 

  



1.3 Inventari, anàlisi i avaluació del risc 

 

1.3.1 Riscos interns 

Es contemplen aquí els riscos derivats de les zones de bosc, de les estructures, dels 
edificis i de les instal·lacions fixes de la universitat. 

• Incendi. No es contempla aquí el risc d’incendi dels edificis ja que, en aquest 
cas, s’activaria el pla d’autoprotecció de l’edifici afectat. Únicament es preveu el 
risc d’incendi forestal en alguna de les parcel·les del Campus de Montilivi  
ocupades per zones arbòries o de matollar.  

• Explosió. No s’escau preveure el risc d’explosió ja que el sistema de calderes 
de calefacció i la construcció dels seus espais fan impossible que una explosió 
afecti vies exteriors als edificis. La resta d’equips de pressió tenen una potència 
molt baixa i tampoc no poden afectar a l’exterior dels edificis.  

• Fuita. El risc de fuita ve donat pel possible trencament de canonades exteriors 
de gas. Les possibles fuites interiors (gas natural per calefacció, núvol tòxic 
produït per laboratoris experimentals, ...) afectarien solament una part de 
l’edifici atès que als laboratoris les quantitats manipulades són molt reduïdes, no 
industrials. 

• Altres. Hi ha altres riscos que cal preveure, com la caiguda, el desplom i 
l’enfonsament de construccions, si afecten vies exteriors als edificis. En cas 
contrari, caiguda d’una part interior, s’activaria només el pla de l’edifici, llevat 
que calgui deixar lliures els voltants de l’edifici per a l’atenció dels ferits i 
intervenció de les ajudes externes.  

 

1.3.2 Riscos laborals 

En aquest apartat s’inclouen els riscos derivats de les activitats pròpies de la institució: 
la docència, la recerca i les activitats complementàries.  

• Com en qualsevol altre centre de l’Administració Pública, existeix la possibilitat 
d’una amenaça de bomba o d’una amenaça i/o explosió d’algun artefacte. 
Solament afectarà el pla general en el cas que es trobi en l’exterior d’algun 
edifici o no se sàpiga en quin edifici esta situat; en cas contrari s’activarà el pla 
de l’edifici.  

• Atès que els campus són zones obertes, d’accés públic, tenint en compte el 
gran nombre de persones que l’ocupen cada dia, moltes vegades amb paquets, 
bosses, etc. i considerant que hi ha una entrada constant de subministradors, 
proveïdors i visitants diversos, existeix la possibilitat de l’existència d’un 
paquet sospitós que impliqui la necessitat de prendre mesures preventives. Si 



el paquet es trobés fora dels edificis, caldria l’activació del pla general del 
campus. 

• No es preveu la possibilitat de contaminacions físiques (radiacions) o 
biològiques perquè, malgrat que als Campus de Montilivi i Campus Centre es 
treballa amb agents físics i biològics en molts laboratoris experimentals, es 
considera que afectaria edificis aïllats o una part dels edificis, però no la totalitat 
del campus, ni tan sols les vies exteriors.  

 

1.3.3   Riscos externs 

Segons els pla de protecció civil de l’Ajuntament de Girona aquests riscos són: 

Moviments sísmics.  

Transport de mercaderies perilloses. 

Químic.  

Nevades – glaçades. 

Incendi forestal. 

Vents i tempestes. 

Inundació.  

Radiològic.  

Aeronàutic.  

 

Seguidament es recull el nivell de cadascun dels esmentats riscos als diferents Campus 
de la UdG. 

 

  



CAMPUS MONTILIVI   

Tipus risc Observacions Risc 

 Emergència sísmica Segons el pla SISMICAT, Girona es troba dins l’àrea de previsibles 
sismes d’intensitat VII-VIII (MSK), període de retorn de 500 anys.  

MIG 

Accident en el 
transport de 
mercaderies 
perilloses 

 

Segons el pla TRANSCAT, Girona té un risc molt alt per l’autopista, 
i alt per ferrocarril i algunes carreteres. 

El Campus Montilivi (UdG) es troba allunyat de les vies on poden 
passar mercaderies perilloses:  

  - Carretera N-II      = a 780 m (SE) 

  - Autopista AP-7    = a 3.700 m (W) 

  - C-65/Accés Sud AP-7 = a 1.700 m (SW) 

  - C-66/Accés Nord AP-7= a 7.000 m (N) 

  - Via tren                = a 1.500 m (W) 

BAIX 

Emergència 
aeronàutica 

Segons el pla AEROCAT, el terme municipal de Girona es troba 
dins la zona d’influència II, a menys de 8 Km, de l’aeroport Girona – 
Costa Brava (Vilobí d’Onyar-Aiguaviva).   

BAIX 

Nevades – glaçades 

 

En el terme municipal de Girona hi ha episodis de nevada intensa 
ocasionalment.  El Campus Montilivi (UdG) es troba en una zona 
que ha patit problemes, bàsicament de mobilitat, en alguns episodis   

Altitud del Campus: 100 / 118 m.s.n.m 

BAIX 

 

Incendi forestal El risc d’incendi forestal en el terme municipal de  Girona és alt, 
segons el pla INFOCAT. El Campus Montilivi (UdG) no es troba 
dins de l’àmbit forestal. Els edificis més propers a l’àmbit forestal 
són els de les facultats de Dret i de Ciències Econòmiques i 
Empresarials que es troben a 70 m, i el de Ciències a 100 m.  

Les pistes de la zona esportiva limiten al sud, est i oest amb l’àmbit 
forestal.   

BAIX 

 

Vents i tempestes Patir ratxes de vent >90 km/h, és poc probable a la ciutat de Girona. BAIX 

Accident químic Segons el pla PLASEQCAT,  hi ha una única instal·lació de risc 
químic en el terme municipal de Girona (CLH. S.A. a l’Avellaneda, 
dipòsits de combustible), que es troba a més de 1.700 m al SW del 
Campus Montilivi (UdG). 

NO 

  Inundació Segons el pla INUNCAT, Girona té un risc molt alt d’inundació.  

El Campus Montilivi (UdG) no es troba dins de la zona d’inundació 
del període de retorn de 500 anys dels rius Ter i Onyar. 

NO 

Emergència 
radiològica 

El Campus Montilivi (UdG) no es troba dins de la zona d’alarma, ni 
d’intervenció de les instal·lacions de medicina nuclear i radioteràpia 
de Girona de 2a categoria (CETIR-Clínica Girona i ICO/IDI-Hospital 
Josep Trueta), d’acord amb el pla RADCAT. 

NO 

 



CAMPUS BARRI VELL  

Tipus risc Observacions Risc 

 Emergència sísmica Segons el pla SISMICAT, Girona es troba dins l’àrea de previsibles 
sismes d’intensitat VII-VIII (MSK), període de retorn de 500 anys.  

MIG 

Accident en el 
transport de 
mercaderies 
perilloses 

Segons el pla TRANSCAT, Girona té un risc molt alt per l’autopista, 
i alt per ferrocarril i algunes carreteres. 

El Campus del Barri Vell (UdG) es troba allunyat de les vies on 
poden passar mercaderies perilloses:  

  - Carretera N-II      = a 1.400 m (E) 

  - Autopista AP-7    = a 2.500 m (NW) 

  - C-65/Accés Sud AP-7    = a 3.500 m (SW) 

  - C-66/Accés Nord AP-7= a 4.700 m (N) 

  - Via tren = a 400 m (W) 

BAIX 

Emergència 
aeronàutica 

Segons el pla AEROCAT, el terme municipal de Girona es troba 
dins la zona d’influència II, a menys de 8 Km, de l’aeroport Girona – 
Costa Brava (Vilobí d’Onyar-Aiguaviva).   

BAIX 

Nevades – glaçades 

 

En el terme municipal de Girona hi ha episodis de nevada intensa 
ocasionalment.  El Campus Barri Vell (UdG) es troba en una zona 
que ha patit problemes, bàsicament de mobilitat, en alguns episodis   

Altitud del Campus:  90 / 110 m.s.n.m 

BAIX 

 

Vents i tempestes Patir ratxes de vent >90 km/h, és poc probable a la ciutat de Girona. BAIX 

Incendi forestal El risc d’incendi forestal en el terme municipal de  Girona és alt, 
segons el pla INFOCAT.  El Campus del Barri Vell (UdG) no es 
troba dins de l’àmbit forestal, ni a prop.    

NO 

Accident químic Segons el pla PLASEQCAT,  hi ha una única instal·lació de risc 
químic en el terme municipal de Girona (CLH. S.A. a l’Avellaneda, 
dipòsits de combustible), que es troba a més de 4.500 m al SW del 
Campus dl Barri Vell (UdG). 

NO 

  Inundació Segons el pla INUNCAT, Girona té un risc molt alt d’inundació.  

El Campus del Barri Vell (UdG) no es troba dins de la zona 
d’inundació del període de retorn de 500 anys dels rius Ter i Onyar. 

NO 

Emergència 
radiològica 

El Campus del Barri Vell (UdG) no es troba dins de la zona 
d’alarma, ni d’intervenció de les instal·lacions de medicina nuclear i 
radioteràpia de Girona de 2a categoria (CETIR-Clínica Girona i 
ICO/IDI-Hospital Josep Trueta), d’acord amb el pla RADCAT. 

NO 

 

 

 



CAMPUS CENTRE   

Tipus risc Observacions Risc 

 Emergència sísmica Segons el pla SISMICAT, Girona es troba dins l’àrea de previsibles 
sismes d’intensitat VII-VIII (MSK), període de retorn de 500 anys.  

MIG 

  Inundació Segons el pla INUNCAT, Girona té un risc molt alt d’inundació.  

L’edifici del Campus Centre (UdG) es troba dins de zona 
d’inundació, període de retorn de 500 anys del riu Onyar. 

Edifici de la facultat té a 37 metres al NE el riu Onyar. 

MIG 

Accident en el 
transport de 
mercaderies 
perilloses 

 

Segons el pla TRANSCAT, Girona té un risc molt alt per l’autopista, 
i alt per ferrocarril i algunes carreteres. 

El Campus Centre (UdG) es troba allunyat de les vies on passa el 
major volum de mercaderies perilloses:  

  - Carretera N-II      = a 1.800 m (E) 

  - Autopista AP-7    = a 3.500 m (W) 

  - C-65/Accés Sud AP-7 = a 2.300 m (SW) 

  - C-66/Accés Nord AP-7= a 6.000 m (N) 

  - Via tren                = a 680 m (W) 

Però té una gasolinera a 40 m al N  

BAIX 

Emergència 
aeronàutica 

Segons el pla AEROCAT, el terme municipal de Girona es troba 
dins la zona d’influència II, a menys de 8 Km, de l’aeroport Girona – 
Costa Brava (Vilobí d’Onyar-Aiguaviva).   

BAIX 

Nevades – glaçades 

 

En el terme municipal de Girona hi ha episodis de nevada intensa 
ocasionalment.   

Altitud del campus :  71 m.s.n.m 

BAIX 

 

Vents i tempestes Patir ratxes de vent >90 km/h, és poc probable a la ciutat de Girona. BAIX 

Incendi forestal El risc d’incendi forestal en el terme municipal de  Girona és alt, 
segons el pla INFOCAT. L’edifici de les facultats no es troba dins de 
l’àmbit forestal, ni a prop.    

NO 

Accident químic Segons el pla PLASEQCAT, hi ha una única instal·lació de risc 
químic en el terme municipal de Girona (CLH. S.A. a l’Avellaneda, 
dipòsits de combustible), que es troba a més de 3.400 m al SW de 
l’edifici de les facultats del Campus Centre. 

NO 

Emergència 
radiològica 

El Campus Centre (UdG) no es troba dins de la zona d’alarma, ni 
d’intervenció de les instal·lacions de medicina nuclear i radioteràpia 
de Girona de 2a categoria (CETIR-Clínica Girona i ICO/IDI-Hospital 
Josep Trueta), d’acord amb el pla RADCAT. 

NO 

 

 



1.3.4 Altres riscos 

 

• Intoxicació alimentària. Les toxiinfeccions alimentàries poden constituir un 
important problema de salut. En aquests casos és fonamental la immediata 
intervenció per a la ràpida identificació dels aliments contaminats i la seva 
retirada de la cadena comercial dels establiments que els subministrin.  
Considerem que ens trobem davant d’un brot quan es donen dos casos 
associats o més, amb un mateix diagnòstic.  
 
En cas de sospita d’un brot s’haurà de declarar sempre amb urgència a la Secció 
d’Epidemiologia de la Delegació Territorial de Sanitat segons estableix el 
protocol de prevenció i control de brots de toxiinfecció alimentària del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.  
S’haurà d’intentar esbrinar l’origen i comunicar-ho immediatament als 
responsables per tal que es suspengui el subministrament dels aliments i es 
posin a disposició de les autoritats sanitàries.  
 

• Malalties infeccioses. El risc de que algun membre de la comunitat 
universitària pateixi alguna mena de malaltia infecciosa, malgrat no ser gaire 
probable, es pot arribar a donar.  
Cal tenir en compte que algunes malalties tropicals no es manifesten 
immediatament, sinó que poden presentar-se força temps després de la 
tornada del viatge on s’han contret.  
 
En cas de realitzar viatges a països en desenvolupament o amb risc de 
encomanar-se d’alguna malaltia infecciosa caldria fer sempre la consulta prèvia 
sobre les mesures o actuacions que cal portar a terme.  
La vacunació és un ajut molt important, pel que cal informar-se de les 
recomanacions al respecte de les autoritats sanitàries. 
Es fonamental, en cas de sospita de patir algun tipus de malaltia tropical, 
informar als responsables del centre o àrea d’estudi on es desenvolupi l’activitat 
laboral, que s’ha realitzat un viatge en els últims 12 mesos a una zona tropical o 
país en vies de desenvolupament.  
 
En cas de conèixer l’existència d’un cas de tuberculosi, brucel·losi o 
legionel·losis s’haurà de comunicar a les autoritats sanitàries per tal que apliquin 
els protocols corresponents.  
Els edificis que disposen instal·lacions amb torres de refrigeració han de seguir 
escrupolosament les actuacions de manteniment i control que estableix la 
legislació.   



Document 2 

Inventari i descripció dels mitjans i mesures 
d’autoprotecció 

 

2.1 Equipament disponible 

El material de lluita contra sinistres de que es pot disposar és el següent: 

Equipament de comunicacions internes i externes (telèfons fixes, telèfons mòbils, 
equips de fax, xarxa intranet, correu electrònic, pàgina web de la UdG). 

La implantació dels plans d’autoprotecció local suposa disposar en alguns edificis de 
sistemes portàtils d’intercomunicadors.  

Els vehicles de la UdG segons consta a la relació de la pàgina 13. 

Tot el material i el magatzem dels tallers i magatzems del SOTIM i de les empreses 
concessionàries dels serveis de manteniment ubicats a la UdG. 

Farmacioles. Hi ha farmacioles fixes a molts punts de tots els edificis amb material de 
primers auxilis.  

Un estoc de 3.000 kg de sal.  

 

 

2.2 Mitjans humans disponibles 

 

2.2.1  Personal de la UdG 

Davant una situació d’emergència general, tots els treballadors de la UdG presents als 
campus han d’estar disposats a col·laborar en tot allò que el comitè d’emergències 
consideri necessari, en especial el personal dels equips d’emergència locals i totes les 
persones amb responsabilitat dins de l’organització, encara que no formin part dels 
equips d’emergència. 

Es podrà requerir la intervenció dels diferents professionals de l’àmbit de la salut 
(metges, infermers, psicòlegs, ...) quan les circumstàncies i dimensió de la situació així 
ho facin aconsellable.  



2.2.2  Empreses de serveis i concessionàries  

Les empreses adjudicatàries de serveis a la UdG hauran de facilitar a la universitat els 
mitjans disponibles dins dels diferents campus en cas de situacions d’emergència que 
requereixen la evacuació dels mateixos o el confinament dels membres de la comunitat 
universitària.  

En especial el personal de les empreses de manteniment i els integrants del servei de 
vigilància col·laboraran en les diferents tasques en funció del que consideri oportú 
assignar el comitè d’emergències.  

En cas de confinament els bars i restaurants haurien de quedar oberts, com a serveis 
mínims, per a subministrar begudes i aliments.  

S’inclourà aquesta obligació dins dels plecs de clàusules administratives que regulin la 
contractació de les concessions dels diferents serveis esmentats.  

 

 

2.3 Mesures correctores de risc i d’autoprotecció 

La UdG haurà de minimitzar els riscos per a les persones, els bens i el medi ambient. 
En especial caldrà adoptar les següents mesures: 

• Dissenyar un programa periòdic de neteja de les zones boscoses del Campus 
Montilivi. 

• Establir la prohibició d’encendre foc a totes les zones exteriors als edificis del 
Campus Montilivi. Si, per motius degudament justificats, cal fer-ho, s’hauran 
d’establir les condicions per garantir la plena seguretat de l’operació. 

• Establir la prohibició de llançar coets i fer altres activitats que suposin risc 
d’incendi forestal. 

• Sempre es lliuraran prèviament els plànols amb la xarxa de canonades de gas a 
les empreses que hagin de realitzar obres que impliquin rases o moviments de 
terres, per tal d’evitar-ne el trencament accidental. 

• Es farà una neteja periòdica de totes les canalitzacions d’aigües pluvials. 
• Es tallaran tots el arbres o les seves branques, situats als diferents campus, que 

amb la seva caiguda puguin suposar risc per a les persones i/o els béns 
materials.  

• Es revisaran els elements aeris i sobresortints dels edificis (especialment de les 
cobertes i teulats) així com es verificarà que per part de les empreses 
responsables es revisin les xarxes elèctriques aèries, per tal de garantir la seva 
seguretat en cas de fenòmens atmosfèrics extraordinaris (ventades, nevades, 
pedregades, glaçades, ....). 



2.4 Equipament recomanable 

Es recomana disposar de: 

• Un estoc permanent de 3.000 kg de sal al Campus Montilivi i la reposició 
automàtica de la que s’utilitzi. 

• Grups electrògens per als locals dels edificis, habilitats per un confinament llarg, 
amb gas-oil suficient per a 5 hores, i per a 10 hores per als grups electrògens 
destinats a mantenir actius els equips d’investigació dels laboratoris.  

• Estoc de cadenes per a tots els vehicles de la UdG. Les cadenes per a la neu 
aniran sempre en el vehicle corresponent. Els possibles conductors rebran 
formació de com posar-les.  

• Un estoc de mantes a cada edifici per a la seva utilització en cas necessari.  

 

 

 

RELACIÓ DE VEHICLES DE LA UNIVERSITAT (actualitzat 14/05/14) 

VEHICLE MATRICULA DESTINACIÓ 

CIÈNCIES 

Renault Kangoo Express 9371GZZ Tasques de Campus FC 

Nissan Terrano II GI-4627-BT Dept. Ciències Ambientals 

Renault Kangoo 6600FGB Grup Lequia 

Ford Trànsit Tourneo 6766FBB Institut Ecologia Aquàtica 

Ford Trànsit Connect 6916FDL Institut Ecologia Aquàtica  

Renault Kangoo 9091FVS Institut Ecologia Aquàtica 

ESCOLA POLITÈCNICA: 

Tractor John Deere GI-30465-VE Docència (EPS) 

Seat Inca 1,4 Van GI-8846-BF Tasques de Campus (EPS) 

Dacia Doker 9757HTW INTEA 

Renault Kangoo 7446-BXN Dept. Física 

Remolc Satellite R3599BCK Institut Informàtica i Aplicacions 



CONSERGERIA ÀLIGUES: 

Ford Tourneo 8285HDB Correu intern i d’altres 

Volkswagen Passat 1877FRX Vehicle oficial Rectora  
 

SOTIM 

Seat Inca 1,4 Van GI-7244-BF Tasques de muntatge mob. 

Renault Express GI-3429-AZ Tasques de manteniment 

Seat Marbella GI-7243-BF Tasques de Campus (GESTI) 

 

  



Document 3 

Manual d’actuació 

 

3.1 Òrgans i càrrecs amb competència  

A continuació es descriuen els diferents òrgans i càrrecs amb competència, qui els 
forma, informació de contacte i les tasques encarregades. Finalment en els annexos 
s’inclouen els comunicats utilitzats a la darrera situació d’emergència meteorològica 
que es va produir. 

La comunicació amb aquestes persones es farà en la mesura del possible per telèfon 
(fix o  mòbil), o per correu electrònic. 

La comunicació a la comunitat es farà mitjançant la web, el e-mail i les eines 2.0. Si fos 
necessari es contactarà amb medis de comunicació externs (ràdio o televisió) 

 

3.1.1  COMITÈ D’EMERGÈNCIES 

El comitè d’emergències és l’encarregat de coordinar i prendre decisions en situacions 
d’emergència generalitzats a tota la UdG i està format per càrrecs directius de la 
Universitat. 

- RECTOR (Sergi Bonet): Telèfons: 8041, mòbil 9112 / 686 463 459, 
rector@udg.edu  

- VR-PIE Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa (Ramon 
Moreno): Telèfons: 8042, mòbil 9355 / 675 786 005 / vr.planificacio@udg.edu  

- VR-ECO Vicerector d’Economia i Infraestructures (Ricard Rigall): 
Telèfons: 8922, mòbil 9292 /  669 463 073, vr.economia@udg.edu  

- VR-PDI Vicerectora de Personal Docent i Investigador (Maria Isabel 
Villaescusa): Telèfons: 9793, mòbil 9280 / 673 539 452, vr.pdi@udg.edu  

- VR-PAD Vicerector de Política Acadèmica i Docència (Francesc Roca): 
Telèfons: 8016, mòbil 9293 / 673 539 524, vr.pol.academica@udg.edu  

- VR-DNGC Vicerector de Desenvolupament Normatiu, Governança i 
Comunicació (Gemma Geis): Telèfons: 8898, mòbil 9289 / 686 040 537, 
vr.normatiu@udg.edu  

- GERENT (Fàtima Calvo): Telèfons: 8034, mòbil 9407 /  638 792 566, 
gerent@udg.edu 
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Llista: rector@udg.edu; gerent@udg.edu; vr.planificacio@udg.edu; 
vr.economia@udg.edu; vr.pdi@udg.edu; vr.pol.academica@udg.edu; 
vr.normatiu@udg.edu 

Dins d’aquest Comitè d’Emergències queda ja incorporat el Comitè d’Estudi dels Plans 
d’autoprotecció de la UdG, que les seves funcions són analitzar l’estat de la redacció i 
implantació dels plans d’autoprotecció dels edificis de la UdG i donar el vistiplau en aquells 
casos en que es proposi un sol Comitè d’Estudi del Pla d’autoprotecció Local (CEPL) per 

diversos edificis o centre, i que està format  

• President:  Rector/a o persona en qui delegui. 
• Vocals:  Vicerector encarregat de temes de campus. 

President del Comitè de Seguretat i Salut. 
Cap de l’Oficina de Salut Laboral. 
Cap del Servei d’Oficina Tècnica i Manteniment. 

La activació i la desactivació del pla correspon exclusivament al Rector de la UdG, i en 
la seva absència a la persona en qui hagi delegat les seves funcions.  

 

3.1.2  ALTRES ÒRGANS I CÀRRECS AMB COMPETÈNCIES 

També caldrà que es trobin a disposició determinats serveis clau i determinats càrrecs,  
amb tasques concretes:  

- Oficina de Salut Laboral 
- Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals 
- Servei Informàtic 
- Servei d’Oficina Tècnica i Manteniment 
- Administradors de les Àrees d’Estudi i Caps de la Biblioteca Montilivi i 

Biblioteca Barri Vell 
- Degans de Facultat i Director de l’Escola Politècnica Superior 
- Consergeries 

3.1.2.1  OFICINA DE SALUT LABORAL 

- Cap de l’OSL (Josep Serra): Telèfons: 9797, mòbil 9341 / 638020126, 
josep.serra@udg.cat  
  

Comunicació amb Protecció Civil i amb la Coordinació operativa d’emergències de 
la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Girona: 
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- Protecció civil, ajuntament de Girona (Josep Pujades) 
jpujades@ajgirona.cat; protecciocivil@ajgirona.cat tel 972 419475 fax 
972 410 091 

Llista: josep.serra@udg.cat 

En cas que el municipi o el Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL) de 
l’Ajuntament de Girona, hagi de comunicar alguna situació de risc o d’emergència que 
afecti o pugui afectar algun dels Campus de la  UdG, ho farà a través del  Centre 
Receptor d’Alarmes (CRA) i es dirigirà al Cap de l’OSL com a interlocutor de contacte 
en cas d’emergència.  

El sistema d’alertar serà per via telefònica i si s’escau, personalment a pròpia veu a 
través de tècnics municipals o de la Policia Municipal, que es podrà completar a través 
del correu electrònic.  

Igualment en cas d’una situació d’emergència als Campus de la UdG o els seus edificis, 
l’interlocutor amb el municipi de Girona és sempre el Centre Receptor d’Alarmes 
(CRA) de l’Ajuntament de Girona (telèfon 092 o 972 419 092. Servei permanent 24 
hores). 

 

3.1.2.2 ÀREA DE COMUNICACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS 

- VR-DNGC Vicerector de Desenvolupament Normatiu, Governança i 
Comunicació (Gemma Geis): Telèfons: 8898, mòbil 9289 / 686 040 537, 
vr.normatiu@udg.edu     
 

- Responsable de comunicació interna i externa (Olímpia Trias): Telèfons: 
8007, mòbil 9284 / 639039259, olimpia.trias@udg.edu  

Tasques de comunicació amb la comunitat universitària i, si és el cas, amb els 
mitjans de comunicació externs 

Llista: vr.normatiu@udg.edu; olimpia.trias@udg.edu 

 

3.1.2.3 SERVEI INFORMÀTIC (SI) 

- Cap del Servei Informàtic (Dídac López): Telèfons: 8796, mòbil 9102 / 
699925159, didac.lopez@udg.edu 
 

- Cap d'Infraestructura Informàtica i Comunicacions  (Joan Fontcuberta): 
Telèfons: 8184, mòbil 9129 / 609050492, joan.fontcuberta@udg.edu  
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- Cap d'Explotació (Salvador Salanova): Telèfons: 8136, mòbil 9117 / 
629834725, salvador.salanova@udg.edu  
 

- Cap de Serveis a l'Usuari (Santi Cots): Telèfons: 8182, mòbil 9000 / 
699925158, santi.cots@udg.edu 

D'acord amb el pla de Continuïtat del Servei Informàtic, cal assegurar amb prioritat 
la continuïtat dels serveis, i en concret els mes bàsics vinculats a les comunicacions. 
 
S'utilitzarà com a canal de comunicació la web, el e-mail i el 2.0. 
 

Llista: didac.lopez@udg.edu; joan.fontcuberta@udg.edu; 
salvador.salanova@udg.edu; santi.cots@udg.edu; 

 

3.1.2.4 SERVEI D’OFICINA TÈCNICA I MANTENIMENT (SOTIM) 

- Cap del Servei d'Oficina Tècnica i Manteniment (Joan Roca): Telèfons: 
8070/ 8855, mòbil 9214 / 680647021, joan.roca@udg.edu. 

Manteniment de les instal·lacions i accessos als campus. 

En cas de fred o neu: 

- S’han de col·locar elements d’aïllament en les canonades d’aigua (especialment 
zones de comptadors on els tubs són grans i es troben a l’exterior). 

- S’ha de tancar l’aigua de la font que hi ha a les pistes del Servei d’Esports 
- L’empresa de manteniment de climatització ha de buidar l’aigua de les 

instal·lacions d’aire condicionat que no disposen d’anticongelant i els punts 
d’alimentació d’aigua susceptibles de glaçar-se. 

- A Les àligues es deixaran les bombes de circulació d’aigua en funcionament el 
cap de setmana i les nits. 

- A P-III, on la instal·lació es bloqueja quan  hi ha temperatures molt baixes, es 
farà una posada en funcionament periòdica. 

- Tancament de l’aigua a totes les xarxes de rec. 
- Els grups electrògens hauran d’estar revisats i amb els dipòsits de gas-oil plens. 

 

3.1.2.5 ADMINISTRADORS DE LES ÀREES D’ESTUDI I CAP DE LA 
BIBLIOTECA MONTILIVI I BIBLIOTECA BARRI VELL 

Totes aquestes persones romandran pendents de les instruccions que es facilitin per 
part del Comitè d’Emergències i hauran de disposar-ho tot dins del seu àmbit de 
competència per fer complir-les.  

En cas de confinament: 
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Hauran d’ordenar el tancament de les portes exteriors i de totes les finestres dels 
edificis, així com els sistemes generals de ventilació i d’aire condicionat que suposin una 
aportació d’aire exterior.  

Hauran de fer comprovar que en els laboratoris on hi hagi equips de ventilació o d’aire 
condicionat que suposin una aportació d’aire exterior, es tancaran tots aquest equips, 
així com les campanes de gasos, vitrines i sistemes d’extracció localitzada.  

S’hauran d’assegurar que en els laboratoris experimentals es tanquin tots els equips, si 
és possible, i que cap instal·lació o treball en marxa suposi un risc per a les persones o 
coses. Això és especialment important en treballs amb foc o en calent. 

Llista: caps.servei@llistes.udg.edu; administradors.area@llistes.udg.edu 
 

 

3.1.2.6 DEGANS DE FACULTAT I DIRECTOR DE L’ESCOLA 
POLITÈCNICA SUPERIOR 

Totes aquestes persones romandran pendents de les instruccions que es facilitin per 
part del Comitè d’Emergències i col·laboraran amb els Administradors de les seves 
Àrees d’Estudi, per disposar-ho tot dins del seu àmbit de competència per fer complir-
les.  

Donaran tot el suport per tal que es compleixin tot l’establert en el punt anterior.  

Llista: dir.politecnica@udg.edu ; deg.ciencies@udg.edu ; deg.economiques@udg.edu ; 
deg.dret@udg.edu ; deg.lletres@udg.edu ; deg.medicina@udg.edu ; 
deg.turisme@udg.edu ; deg.educacio@udg.edu ; deg.infermeria@udg.edu  

 

3.1.2.7 CONSERGERIES 

ALIGUES 8011 
FACULTAT DE LLETRES 8200 
FACULTAT DE TURISME 8200 
FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA 8300 
FACULTAT D’INFERMERIA  8770 
FACULTAT DE MEDICINA 8770 
FACULTAT DE CIÈNCIES 8700 
FACULTAT DE DRET 8100 
FACULTAT D’ECONÒMIQUES 8040 
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 8400 
BIBLIOTECA MONTILIVI 8398 
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Compliran les instruccions dels seus Administradors i hauran de verificar que les 
obertures (finestres i portes) dels seus edificis queden ben tancades. 
Davant de qualsevol anomalia o incidència especial en relació a l’accessibilitat als seus 
edificis, ho hauran de comunicar al cap del SOTIM, Joan Roca (972 41 88 55) o, en 
horari no laborable, al servei de guàrdia de manteniment 9214 (680647021 des de 
l’exterior). 
 

 

3.1.3 RESUM COMUNICACIONS SITUACIONS EMERGÈNCIES 

 

*  Comunicats emesos per gerència  a Caps de servei i Administradors: 

- supressió de l’activitat acadèmica 
- mesures preses per a prevenir incidències  
- infraestructures informàtiques 

 

* Comunicat emès pel vicerectorat de Personal i Política Social a 
rector/gerent/adjunt gerent/ OSL/ gabinet comunicació 

- s’indiquen els principals telèfons (rector...) per possibles actuacions i accions  
 

* Comunicat emès per relacions institucionals sobre alerta situació 
meteorològica 

 

* Correu OSL a l’Ajuntament de Girona/ Protecció Civil 

 

 

 

3.2. Actuació en cas d’evacuació 

En cas que pel comitè d’emergències o per part dels òrgans competents en matèria de 
protecció civil és donés la instrucció d’evacuar qualsevol dels campus de la UdG, 
l’evacuació, al igual que l’accessibilitat, en condicions ordinàries, és possible a peu, en 
bicicleta o mitjançant transport motoritzat públic o privat.  



Cal tenir en compte que l’evacuació contemplada es refereix als campus en general i 
no als edificis. L’evacuació d’aquests està contemplada als plans d’autoprotecció i 
protocols respectius.  

 

3.3. Actuació en cas d’ordre de confinament 

Malgrat que els edificis dels diferents campus disposen d’espai suficient per al 
confinament de tots els membres de la comunitat universitària, cal considerar que el 
confinament estaria motivat per unes condicions extremes, i possiblement, no tots els 
edificis ni totes les seves parts serien útils per a aquesta finalitat. 

 

3.3.1 Campus Montilivi – Campus Barri Vell 

El confinament podria estar ocasionat per algunes condicions meteorològiques 
extremes (pluja, nevada o glaçada sobtades molt fortes, vent huracanat). Es tractaria 
d’un confinament de durada variable, possiblement de moltes hores, però amb 
mobilitat dins dels edificis, sobre tot, si hi ha subministrament elèctric.  

En aquestes situacions, sobre tot en el cas més probable de nevada important, cal 
preveure una baixada considerable de les temperatures i el tall de subministrament 
elèctric, que suposaria la manca d’enllumenat i calefacció. D’altra banda, és difícil que 
els canvis meteorològics es produeixin tan sobtadament que no permetin preveure la 
situació i evacuar prèviament una majoria de les persones presents als campus. 
D’acord amb aquest plantejament el nombre de persones a confinar aniria des d’unes 
dotzenes fins a uns centenars.  

Caldria habilitar espais per poder confinar als no evacuats amb unes condicions 
mínimes d’habitabilitat. 

 

3.3.2 Campus Centre 

El confinament podria estar ocasionat per algunes condicions meteorològiques 
extremes (pluja, inundació, nevada o glaçada sobtades molt fortes, vent huracanat). Es 
tractaria d’un confinament de durada variable, possiblement de moltes hores, però 
amb mobilitat dins dels edificis, sobre tot, si hi ha subministrament elèctric.  

En aquestes situacions, sobre tot en el cas més probable de nevada important i no tant 
en el d’inundació, cal preveure una baixada considerable de les temperatures i el tall de 
subministrament elèctric, que suposaria la manca d’enllumenat i calefacció. D’altra 
banda, com ja s’ha esmentat, és difícil que els canvis meteorològics es produeixin tan 



sobtadament que no permetin preveure la situació i evacuar prèviament una majoria 
de les persones presents al campus. D’acord amb aquest plantejament el nombre de 
persones a confinar aniria des d’unes dotzenes fins a uns centenars.  

 

També es podria veure afectat per un accident greu a la gasolinera que es troba situada 
a 40 m al nord de l’edifici de la Facultat de Medicina i la Facultat de Infermeria. En 
aquest cas el nombre de persones a confinar podria afectar a diversos centenars però 
amb una durada màxima de poques hores i probablement amb subministrament 
elèctric.  

Caldria habilitar espais per poder confinar als no evacuats amb unes condicions 
mínimes d’habitabilitat. 

 

  



Document 4 

Implantació, manteniment i actualització 

 

4.1 Concessions de serveis 

En els nous contractes de concessió dels serveis de manteniment, de serveis de 
seguretat i vigilància, i de serveis de neteja, s’hi farà constar que, en aplicació del que 
ordena la Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya, en cas d’emergència, el 
concessionari col·laborarà, sota les ordres del Comitè d’Emergència, en el control de 
les conseqüències de l’emergència.  

En els nous contractes de concessió dels bars-restaurants s’hi farà constar que, en 
aplicació del que ordena la Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya, en cas 
d’emergència, el Comitè d’Emergència pot ordenar l’obertura del servei durant el 
temps que consideri necessari.  

En la resta de nous contractes de concessió de serveis (fotocopiadores, ...), s’hi farà 
constar que, en aplicació del que ordena la Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya, 
en cas d’emergència, el concessionari i tots els seus treballadors obeiran les ordres del 
Comitè d’Emergència i dels responsables dels edificis on es trobin ubicats.  

 

4.2 Responsabilitats 

Correspon a l’equip de govern de la UdG l’assignació dels recursos humans i la dotació 
dels recursos econòmics necessaris i suficients per a portar a terme la implantació 
d’aquest pla. 

Es farà difusió del pla a tota la comunitat universitària, especialment als treballadors de 
la universitat i en particular a tots els que tenen assignades tasques o competències en 
aplicació del mateix.  

Per a la divulgació del pla, s’utilitzaran tots els mitjans disponibles: publicació del Pla, un 
cop aprovat, i distribució a tots els centres i autoritats docents i de gestió, tríptics 
informatius, pàgina web, etc. 

Correspon als integrants de la comunitat universitària col·laborar, dintre de les seves 
possibilitats, per a la millor implantació i funcionament d’aquest pla i obeir les ordres 
dels equips d’emergència.  

 



4.3 Manteniment del pla 

L’Oficina de Salut Laboral s’encarregarà de les revisions i manteniment d’aquest pla. En 
particular li correspon: 

• La seva actualització d’acord amb les noves dades.  
• La seva revisió, d’acord amb l’avaluació de les possibles emergències o, com a 

màxim, cada quatre anys.  
• La incorporació de canvis a les noves versions. 
• La millora continuada del pla.  

S’establirà un pla d’informació per tal que totes les unitats operatives de la UdG 
comuniquin a la Oficina de Salut Laboral qualsevol circumstància que pugui afectar el 
Pla. 

 

 

  



ANNEX 1 . Model de comunicat emès per gerència. SUPRESSIÓ ACTIVITAT ACADÈMICA 

Llista distribució: 

gerent@udg.edu 
vr.planificacio@udg.edu 
caps.servei@llistes.udg.edu 
administradors.area@llistes.udg.edu 
vr.pdi@udg.edu 
adjunt.gerent@udg.edu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Benvolgudes i benvolguts.  

Supressió de l’activitat acadèmica a la Universitat de Girona.  

Les darreres previsions meteorològiques indiquen que en les properes hores a les comarques 
gironines es poden produir fenòmens meteorològics de caire excepcional. Això podria 
complicar seriosament la mobilitat. 

Davant d’aquests fets, que poden afectar els membres de la comunitat universitària, i tenint 
en compte que molta gent prové de fora de la ciutat de Girona i s’ha de desplaçar per poder 
accedir a la Universitat, el Rectorat ha decidit: 

1) La supressió de l’activitat acadèmica amb estudiants a partir de les 14:00 d’avui dijous i 
tot demà divendres. 

2) Es garanteix l’accessibilitat a les instal·lacions de la UdG per tal que es puguin 
continuar les activitats de recerca i de gestió en la mesura del possible. 

Sergi Bonet Marull 
Rector 
 
A efectes pràctics, això vol dir que de moment les activitats de gestió no s’aturen i que els 
edificis i les instal·lacions romanent oberts. Això no obstant, comptem amb el vostre bon 
criteri per resoldre situacions personals o excepcionals del personal que depèn de vosaltres. 
Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb en Vicens Segura. 

Gràcies 

Fàtima Calvo 
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ANNEX 2. Comunicat emès per gerència MESURES PRESES PER A PREVENIR 
INCIDÈNCIES 

Llista distribució 

gerent@udg.edu 
vr.planificacio@udg.edu 
caps.servei@llistes.udg.edu 
administradors.area@llistes.udg.edu 
vr.economia@udg.edu 
vr.pdi@udg.edu 
adjunt.gerent@udg.edu 
 
Benvolguts/Benvolgudes, 

Com a continuació del missatge anterior, us informem de les mesures preses  per a prevenir 
incidències com a conseqüència de la situació extraordinària de l’onada de fred que estem 
patint: 

Urbanització: 

• Distribució de sal en el Campus Montilivi on hi ha problemes de glaçades  
Instal·lacions: 

• S’han col·locat elements d’aïllament en les canonades d’aigua (especialment zones de 
comptadors on els tubs són grans i es troben a l’exterior). 

• Tancament de l’aigua de la font que hi ha a les pistes del Servei d’Esports 
• L’empresa de manteniment de climatització ha buidat l’aigua de les instal·lacions 

d’aire condicionat que no disposen d’anticongelant i els punts d’alimentació d’aigua 
susceptibles de glaçar-se. 

• A Les àligues es deixaran les bombes de circulació d’aigua en funcionament el cap de 
setmana i les nits. 

• A P-III, on la instal·lació es bloqueja quan  hi ha temperatures molt baixes, es farà una 
posada en funcionament periòdica. 

• Tancament de l’aigua a totes les xarxes de rec. 
• Els grups electrògens estan revisats i amb els dipòsits de gas-oil plens. 

Des de les consergeries:  

• Verificar que les obertures (finestres i portes) queden ben tancades. 
• En el cas de Barri Vell en cas de glaçades les consergeries han de comunicar-ho a 

l’Ajuntament atès que es zona urbana. 
Davant de qualsevol anomalia o incidència especial en relació a l’accessibilitat als vostres 
edificis, us preguem que telefoneu al cap del SOTIM, Joan Roca (972 41 85 55) o, en horari no 
laborable, al servei de guàrdia de manteniment 9009 (620 078 922 des del exterior). 

Us demanem que, si ho creieu oportú, informeu els degans i directors dels vostres centres 

Fàtima Calvo 
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ANNEX 3. Comunicat emès per gerència. INFRAESTRUCTURES INFORMÀTIQUES 

gerent@udg.edu 
vr.planificacio@udg.edu 
caps.servei@llistes.udg.edu 
administradors.area@llistes.udg.edu 
vr.economia@udg.edu 
vr.pdi@udg.edu 
adjunt.gerent@udg.edu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Benvolgudes i benvolguts  
Us envio alguna indicació de com actuar davant de possibles incidències respecte de qüestions 
més operatives. En aquest cas fa referència a les infraestructures informàtiques. De seguida us 
n'envio un referit a les instal·lacions. Per la resta, s'usaran com a canal de comunicació la web, 
el e-mail i el 2.0.  
 
D'acord amb el pla de Continuïtat del Servei Informàtic i per la possibilitat que avui la jornada 
es compliqui, al S.I. constituïm el Comitè de Contingència per tal d'assegurar amb prioritat la 
continuïtat dels serveis, i en concret els mes bàsics vinculats a les comunicacions. 
 
El comitè el formen: 
Cap del Servei Informàtic Dídac López: Telèfons:[8796] [9102] didac.lopez@udg.edu Cap 
d'Infraestructura Informàtica i Comunicacions Joan Fontcuberta Telèfons:[[8184] [9129] 
joan.fontcuberta@udg.edu Cap d'Explotació Salvador Salanova: Telèfons:[8136] [9117] 
salvador.salanova@udg.edu Cap de Serveis a l'Usuari Santi Cots Telèfons:[8182] [9000] 
santi.cots@udg.edu 
 
Al mateix, he afegit l'Albert Verges, atès que es responsable d'algun dels serveis que poden ser 
més crítics avui: 
 
Davant del dubte de amb qui i què comunicar poseu-vos en contacte amb Dídac López. 
 
Pel que fa a si la gent del PAS ha de venir a treballar el dia d'avui, en principi hi ha normalitat. 
Amb tot, compto que des del sentit comú sabreu aplicar les excepcions que calgui. Per 
qualsevol dubte respecte d'això i fins a noves indicacions, truqueu al vicegerent de personal 
(Joan Vilà: 8055) 
 
Si ho creieu convenient, en el cas dels administradors de les àrees d'estudi, informeu els 
degans i directors 
  
Fàtima Calvo 
Gerent 
Universitat de Girona 
Rectorat. Edifici les Àligues 
Plaça de Sant Domènec, 3 
17071 Girona 
Tel. 972418034 
gerent@udg.edu 
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ANNEX 4. Comunicat emès vr. personal. TELÈFONS DE CONTACTE 

rector@udg.edu 
gerent@udg.edu 
vr.planificacio@udg.edu 
caps.servei@llistes.udg.edu 
administradors.area@llistes.udg.edu 
vr.economia@udg.edu 
vr.pdi@udg.edu 
adjunt.gerent@udg.edu 
olimpia.trias@udg.edu 
josep.serra@udg.cat  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Benvolguts/ Benvolgudes, 
Donades les circumstàncies meteorològiques us envio les dades de les persones que 
hem de gestionar i estar informades de les possibles actuacions i accions: 
RECTOR (Sergi Bonet): Telèfons: 8041, mòbil 9112 / 686 463 459, rector@udg.edu  
GERENT (Fàtima Calvo): Telèfons: 8034, mòbil 9407 /  638 792 566, 
gerent@udg.edu 
VR-PIE Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa (Ramon Moreno): 
Telèfons: 8042, mòbil 9355 / 675 786 005 / vr.planificacio@udg.edu  
VR-ECO Vicerector d’Economia i Infraestructures (Ricard Rigall): Telèfons: 
8922, mòbil 9292 /  669 463 073, vr.economia@udg.edu  
VR-PDI Vicerectora de Personal Docent i Investigador (Maria Isabel 
Villaescusa): Telèfons: 9793, mòbil 9280 / 673 539 452, vr.pdi@udg.edu  
VR-PAD Vicerector de Política Acadèmica i Docència (Francesc Roca): 
Telèfons: 8016, mòbil 9293 / 673 539 524, vr.pol.academica@udg.edu  
VR-DNGC Vicerector de Desenvolupament Normatiu, Governança i 
Comunicació (Gemma Geis): Telèfons: 8898, mòbil 9289 / 686 040 537, 
vr.normatiu@udg.edu  
Josep Serra (OSL): mòbil 9341/ 638020126/ josep.serra@udg.edu  
En Josep Serra està en contacte amb protecció civil i rep les seves comunicacions. 
Us adjunto les dades que s’han rebut fins ara: recomanacions i decret de l’alcaldia de 
Girona. 
Estem en contacte amb la Olímpia per si fes falta fer un comunicat a la comunitat 
universitària. 
 
 
Ramon Moreno 
Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa 
Universitat de Girona 
Tel. 972 41 8042 
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ANNEX 5. Comunicat emès per relacions institucionals. ALERTA SITUACIÓ 
METEOROLÒGICA 

relacions.institucionals@udg.edu 
llista@lst.udg.es (Consell de Direcció) 
 
 
Benvolguts i benvolgudes, 
 
Per indicació de la Responsable de Comunicació Interna i Externa, Olímpia Tria, us 
fem arribar el següent comunicat, que es publicarà a la intranet. 
 
Cordialment, 
 
 
Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals 
Universitat de Girona 

 
Comunicat d'alerta per la situació meteorològica 

La previsió meteorològica indica que en els propers dies pot produir-se a la ciutat de 
Girona una situació meteorològica extraordinària baixada molt important de les 
temperatures mínimes, i per això l'Ajuntament de Girona ha decretat declarar activitat 
en fase d'alerta el Pla de Protecció Civil. 

Davant aquesta situació la Universitat de Girona, que ja ha endegat un seguit de 
mesures preventives, està en permanent contacte amb el centre de coordinació 
operativa d'emergències de la Generalitat i de l'Ajuntament de Girona. 

En aquests moments la situació és de normalitat. En cas que la situació empitjori, i 
s'hagi d'activar el dispositiu propi d'emergència, s'informarà a la comunitat universitària 
a través d'aquest mateix canal i de la xarxa social corporativa.  
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ANNEX 6. Correu emès per l’OSL. Tema Ajuntament de Girona/ Protecció Civil 
 
De: jpujades@ajgirona.cat [mailto:jpujades@ajgirona.cat]  
Enviat: dimarts, 31 / gener / 2012 15:14 
Per a: josep.serra@udg.cat 
Tema: FRED Girona 2-5/02/12 Comunicat 1  

Josep,  

Adrecem aquests tipus de missatges a entitats, centres, Instituts, escoles, etc. No tenim cap 
referència de la UdG. No se si us interessa. Miro d’ajustar els missatges justos i necessaris. Ja 
em diràs a quina adreça electrònica la puc fer arribar, o a qui ho he de dir. Pensa que pot ser a 
més d’una, o per facultat, etc.  

Salut! 

JOSEP PUJADES i SÀNCHEZ 
 

AJUNTAMENT  DE  GIRONA 
PROTECCIÓ CIVIL 
C. Bernat Bacià, 4.  17001 GIRONA 
Tel. 972 419 475  Fax 972 419 091 
a/e protecciocivil@ajgirona.cat 
 

 

FRED INTENS 
El CECAT (centre de coordinació operativa d’emergències) de la Generalitat de 
Catalunya, ha comunicat  per tot Catalunya, la Prealerta per fred intensa.  

A partir de divendres 3 de febrer, que es podria avançar per aquest dijous 2 de febrer, 
s'espera un episodi de fred que afectarà a tot Catalunya, amb glaçades generals. 
Aquest episodi s’allargarà almenys durant el cap de setmana.  Es preveuen 
temperatures mínimes perllongades, a Girona ciutat, de fins a -5°C. 

Adjuntem un full amb consells d’autoprotecció.  

També poden consultar els consells de la Generalitat de Catalunya sobre nevades 
a:  http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/menuitem.749d9d1d4de644df65d789a2b0c0e1a
0/?vgnextoid=d6f612502ded4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d6f612502d
ed4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 

JOSEP PUJADES  

AJUNTAMENT  DE  GIRONA 
Àrea de Ciutadania. Protecció civil 
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