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1. Introducció
En els darrers anys diversos brots de malalties transmissibles emergents han afectat les
poblacions humanes amb conseqüències i efectes diferents. Així doncs, tot i no ser un risc
nou, són esdeveniments que poden ser cíclics. La definició de malaltia transmissible
emergent inclou tant brots de malalties prèviament desconegudes, com increments ràpids
de la incidència d’algunes malalties infeccioses conegudes, conjuntament amb l’aparició de
brots en àrees geogràfiques no habituals. El que tenen en comú totes aquestes malalties
és la seva relació amb l’origen i la propagació per l’activitat humana i les seves
conseqüències.
El Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles
emergents d’alt risc estableix la gestió de l’emergència en els diversos nivells d’activació i
assigna a la PG-ME la coordinació del Grup d’Ordre.
El Pla operatiu ORIS estableix els objectius, la direcció, les funcions i la mobilització de
recursos de la PG-ME, humans i materials, així com el Pla de comunicació interna i
externa. També té en compte la seva operativitat i la coordinació amb els altres grups
d’actuació i els actors externs, en cas d’ordenar-se l’execució d’un confinament, si així ho
decideix la direcció del Pla d’emergències.

2. Objectius
El Pla operatiu ORIS té els objectius següents:
 Establir els mecanismes de direcció i coordinació entre tots els serveis de la
PG–ME.
 Dissenyar estratègies per a la gestió de la mobilització de recursos.
 Establir les directrius operatives per a la planificació i el desenvolupament de
l’activitat policial, tant preventiva com de reacció.
 Executar les funcions assignades al Grup d’Ordre i vetllar pel compliment de
les ordres emanades de la direcció del Pla PROCICAT específic i comunicar
i/o denunciar-ne els incompliments.
 Definir i establir l’estructura de comandament del Grup d’Ordre per garantir la
direcció operativa, la seva continuïtat i la capacitat de gestió de l’emergència.
 Aïllar, en el sentit de separar les persones malaltes o probablement
contagiades, de la resta de població per prevenir la propagació de la infecció.
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3. Grup d’Ordre
Els grups d’actuació (Avaluació del Risc, Logístic, Ordre, Salvament i Rescat, i Sanitari),
formen la part operativa del Pla PROCICAT. Cada grup està format per personal
especialitzat i amb els seus mitjans.
El Grup d’Ordre engloba les tasques d’ordre ordinàries necessàries per garantir, si
escau, el treball dels grups actuants i, d’altra banda, les funcions relacionades amb
l’especificitat d’una emergència associada a malalties transmissibles emergents amb
potencial alt risc.
La coordinació del Grup d’Ordre ha de ser assumida per la PG-ME. Aquesta coordinació
ha de contemplar les accions necessàries d’informació, interlocució, planificació i
col·laboració amb la resta d’actors que s’integrin al grup.
3.1. Composició
La PG-ME s’ha de coordinar amb les policies locals, Guàrdies Urbanes, i els vigilants de
seguretat privada d’hospitals, centres de producció i emmagatzematge de vacunes,
antibiòtics i antivirals, així com altres forces de seguretat i organismes que puguin donar
suport a l’esmentat grup.
3.2. Adaptació a les fases definides al Pla PROCICAT
El Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles
emergents d’alt risc preveu 4 fases les quals s’activaran en funció de l’evolució de la
situació. Aquestes 4 fases són: prealerta, alerta i emergència, que podrà ser de categoria 1
o 2.
L’activació i les funcions de la PG-ME a partir de l’activació del Pla no es defineixen per
una assignació de tasques concretes en funció de la fase activada atès que, a diferència
d’altres plans, la prealerta ja preveu accions orientades a la contenció, com podria ser un
confinament d’una o diverses zones. És per això que el Grup d’Ordre haurà d’adaptar-se a
les necessitats i l’evolució de les accions específiques que es determinin.
En cas d’activació del Pla en qualsevol de les seves fases, la PG-ME ha de tenir en
compte una previsió d’accions que hauran de ser conegudes per tots els efectius implicats.
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Les principals accions a preveure són:
 Planificació de recursos humans i materials en funció de les tasques
assignades.
 Revisió del material de dotació dels vehicles i possibles reposicions. Especial
atenció al material d’autoprotecció, com ara guants, mascaretes, etc.
 Vehicles amb els dipòsits de benzina plens, principalment en finalitzar servei.
 Explicació als brífings dels aspectes recollits a la fitxa brífing de l’annex 2.
 Integració de comandaments en els òrgans activats (CCA, CECOR, etc.).
 Activacions

i

comunicacions

previstes

per

les

diferents

sales

de

comandament.
 Activació dels sistemes previstos de coordinació amb la resta d’integrants del
Grup d’Ordre.
 Totes les accions necessàries per portar a terme les tasques encomanades.
3.3. Funcions
Tot i que la funció finalista del Grup d’Ordre és garantir el correcte aïllament d’una
determinada zona, illa de cases, barriada o població, el Pla també preveu les següents:
Funcions genèriques
 Garantir l’ordre públic i la seguretat ciutadana.
 Mobilitzar, si és necessari, els mitjans que la Direcció del Pla i els altres grups
d'actuació necessitin per complir les seves respectives missions.
 Col·laborar, en el cas que siguin requerits, en les tasques d’avís a la població.
 Integrar-se en els òrgans tècnics i de decisió que es constitueixen per donar
resposta a l’emergència per mitjà de la figura del coordinador del Grup
d’Ordre (en relació al PROCICAT per a emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc).
Funcions específiques
 En cas que sigui necessari, garantir la seguretat durant el trasllat d'antivirals,
antibiòtics i vacunes, i vigilar, custodiar i escortar els vehicles que la realitzin,
així com els punts d’origen i de destinació.
 Vehicle pilot per a escortes/acompanyaments de serveis sanitaris davant
casos concrets o situacions extraordinàries, prèvia autorització del CCA o
CECOR.
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Funcions associades a la contenció (escenari de fase 4 o fase 5 declarada per
l’Organització Mundial de la Salut):
 Executar el confinament de zones i/o poblacions i vetllar pel seu manteniment.
 Dissenyar i aplicar les mesures especials de trànsit com a conseqüència de
l’aïllament d’un determinat territori, per garantir la mobilitat a les zones no
afectades.
 Patrullar el territori sota confinament si així es determina.
 Executar, si escau, les tasques de vigilància i vetlla del compliment de les
quarantenes imposades per la Direcció del Pla, per aïllar els brots localitzats
(confirmats o sospitosos) de casos d’afectats per l’agent causant de la
malaltia i frenar-ne així la propagació.
 Vetllar pel compliment de les ordres donades per la Direcció del Pla sobre
restriccions i/o prohibicions temporals de funcionament de determinats serveis
que impliquin aglomeració de persones en condicions que puguin facilitar la
propagació de l’agent causant.
 Denunciar o comunicar a l’organisme competent l’incompliment de les
mesures preventives establertes per la Direcció del Pla.

4. Direcció del Pla
El cap del Pla Operatiu ORIS és el cap de la Prefectura de la Policia.
Atenent l’abast de l’activació del PROCICAT per a emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc, i de les zones o territoris sotmesos a
confinament de població, s’estableixen els nivells de comandament que en modularan el
nivell d’activació com a resultat de l’abast de l’activació del Pla.
4.1. Comandament del dispositiu
Li correspon al cap de la Prefectura de la Policia establir l’activació i desactivació del Pla
Operatiu i designar el/la comandament coordinador/a superior del Grup d’Ordre.
A cada regió policial, la persona responsable del dispositiu serà el/la cap regional.
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4.2. Centres de coordinació
4.2.1 El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)
El CECAT és el centre superior de coordinació i informació de l’estructura de protecció civil
de Catalunya i el Centre de Coordinació Operativa dels Plans d’Emergències de la
Generalitat de Catalunya. Els diferents centres operatius dels organismes que formen els
Grups d'Actuació i els CECOPAL s'enllacen i es consideren integrats al CECAT durant
l'activació del Pla.
La participació de la PG-ME al CECAT recaurà en la persona que exerceixi el
comandament com a coordinador/a superior del Grup d’Ordre i, amb el suport i
assessorament dels/de les comandaments de la Prefectura de Policia i les comissaries
superiors i/o generals que es designin. La missió del cap del Grup d’Ordre és:
 Coordinar-se amb la Direcció del PROCICAT per a emergències associades a
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc,
 Establir l’estratègia del Grup d’Ordre
 Activar la mobilització de recursos necessaris, donar les instruccions
corresponents i impulsar les accions de suport al Grup d’Ordre.
La seva ubicació és a la Sala CECAT.

4.2.2 Centre de Coordinació Central (CECOR Central)
La persona que exerceixi la coordinació superior del Grup d’Ordre designarà els/les
comandaments que s’integraran al CECOR Central.
El CECOR Central s’ubicarà a la Sala Central de Comandament o al CECAT i tindrà
l’objectiu d’assistir en matèria d’informació, comunicacions, direcció i coordinació a la
persona designada com a coordinadora superior del Grup d’Ordre.
Per la gestió de l’emergència s’establirà un circuït de comunicacions únic per canalitzar
totes les comunicacions d’incidents, novetats i necessitats de caràcter operatiu i logístic.
El CECOR Central centralitzarà les demandes, necessitats i requeriments provinents dels
CCA a través del CECOR Regional, per fer una assignació i distribució de recursos
humans i materials adequada a les necessitats previstes, sorgides o possibles i a
l’afectació global de les diverses zones i serveis activats.
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4.2.3 Centre de Coordinació Regional (CECOR regional)
La composició del CECOR Regional s’assignarà a comandaments de la regió policial
corresponent i tindrà com a missió coordinar els diferents CCA, si l’afectació és de més
d’un territori diferenciat, coordinar-se amb la resta de grups operatius d’estructura regional i
atendre els requeriments i les instruccions del CECOR Central.
La seva ubicació serà a la seu regional o el lloc més eficient que determinin els
comandaments regionals (per exemple les sales de comandament).
En funció del nombre i la tipologia de les àrees de confinament establertes i la seva
evolució, les funcions del CECOR Regional podran seran assumides pel CECOR Central.
4.2.4 Centre de Comandament Avançat (CCA)
El Centre de Comandament Avançat (CCA) del Pla PROCICAT estarà integrat pels
responsables de cada grup d’actuació (Avaluació del Risc, Logístic, Ordre, Salvament i
Rescat, i Sanitari).
El/la coordinador/a superior del Grup d’Ordre designarà un/a comandament de la PGME
com a coordinador/a del Grup d’Ordre que s’integrarà en el CCA i és qui ha de mantenir la
interlocució i coordinar-se amb els responsables dels Grups d’Actuació i establir les
estratègies per assolir els objectius del Grup d’Ordre.
Poden establir-se diversos CCA en funció dels punts i les accions a realitzar.
4.2.5 Centre de Comandament Avançat Policial (CCAP)
El/la coordinador/a del Grup d’Ordre ha d’establir el punt on es constituirà el CCA Policial
(CCAP) en el qual es coordinarà amb una persona responsable de cada organisme
integrant del Grup d’Ordre: policies locals, Cos d’Agents Rurals, FCSE i d’altres cossos
d’emergències i organismes necessaris. El/la comandament responsable del CCAP ha de
trametre les directrius i les pautes d’actuació i coordinar les accions dels components per
assolir els objectius del grup d’ordre del CCAP.
Ha de mantenir la via d’interlocució permanent amb les persones integrants del CCAP i fer
les reunions de coordinació necessàries (com a mínim, en iniciar i finalitzar el servei) per
establir, coordinar i supervisar l’evolució de les accions establertes.
Les seves funcions bàsiques són:
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 Garantir la interlocució i coordinació amb la resta de caps de grup operatius a
l’emergència.
 Liderar i coordinar les accions que es derivin al Grup d’Ordre.
 Establir l’estructura necessària de gestió, coordinació i logística del Grup
d’Ordre.
 Garantir la coordinació amb el CECOR regional i/o Central, les comunicacions
i donar resposta als requeriments que rebi d’aquests.
El/la cap del CCAP ha d’assignar un comandament que establirà la ubicació del Punt de
Trànsit (PT). El PT serà el punt on s’han d’adreçar totes les dotacions que arribin al lloc per
ser gestionades des del CCAP.
El/la cap del CCAP assegurarà la tramesa de comunicacions i incidències al CECOR
Regional i/o Central i establirà, sí és el cas, una estructura de comandament que permeti
desenvolupar les funcions de coordinació, gestió i logística de l’emergència.
Poden establir-se diversos CCAP en funció dels punts i les accions a realitzar.

5. Operativitat del Pla
El Pla operatiu preveu tres nivells d’activació en l’aplicació de les mesures de protecció i
seguretat que desenvolupa.
Aquests nivells d’activació estan directament relacionats amb l’activació dels recursos
necessaris, el tipus de lloc a confinar o les funcions a executar.
 Confinament nivell 1: Municipi amb un elevat nombre d’habitants (+ de
100.000), xarxa viària i de comunicacions important i elevada concentració de
llocs rellevants.
 Confinament nivell 2: Municipi amb inferior nombre d’habitants (entre 10.000 i
100.000), amb una xarxa viària, de comunicacions i llocs rellevants d’afectació
mitjana.
 Confinament nivell 3: Municipi o sector del mateix amb un nombre inferior als
10.000 habitants, amb una xarxa viària i de comunicacions amb menor
afectació i/o baixa concentració de llocs rellevants.
Aquesta distribució és aproximada, atès que hi haurà municipis que, per la seva
ubicació o activitats rellevants, no es podran encabir en la catalogació anterior.
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En cas de confinament d’alguna zona, i en funció del nivell descrit, la regió afectada ha
d’aplicar les mesures descrites en aquest Pla per garantir el compliment del temps
d’aïllament temporal determinat per la Direcció del Pla.

6. Planificació d’efectius i serveis
6.1. Recursos humans – efectius
Per donar resposta a les necessitats de servei, s’ha establert una evolució progressiva
d’activació de recursos amb 4 nivells (baix, mitjà, alt i molt alt) que implica que, a major
grau d’activació, més serveis són activats per donar resposta, fet que repercuteix
directament en un augment d’efectius. A més, a partir del nivell d’activació mitjà i fins al
nivell molt alt, es poden establir canvis de planificació i/o de seqüència horària (quadrant
4-2) i/o l’activació de les guàrdies no presencials (GNP).
Nivells d’activació:
Nivell d’activació

Serveis activats

Canvi de quadrant
4-2 / GNP

Molt Alt

USC – UI – ARRO – BRIMO –
Serveis regionals – Serveis
centrals desconcentrats – Serveis
centrals

Sí

Alt

USC – UI – ARRO – BRIMO –
Serveis regionals – Serveis
centrals desconcentrats

Sí

Mitjà

USC – UI – ARRO – BRIMO

Sí

Baix

USC – UI – ARRO - BRIMO

No

Els nivells d’activació indiquen els serveis que s’han d’activar per mantenir els serveis
bàsics policials i la mobilització de recursos a destinar al dispositiu.
Es modularà l’activació atenent la necessitat de recursos, les funcions a realitzar, les
característiques del territori a confinar, els punts de tall a efectuar i els punts d’interès
relacionats.
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El nivell d’activació podrà ser d’activació global, per regions policials o serveis específics.
L’activació de recursos és independent de la fase activada del Pla d’actuació PROCICAT
per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.
En el nivell baix, es destinaran recursos planificats en servei ordinari a realitzar funcions del
Pla.
A partir del nivell mitjà (incloent alt i molt alt), una resolució del Director General de la
Policia establirà les necessitats de servei per a la PG-ME. Aquesta necessitat de serveis no
implica l’activació immediata de tots els serveis del cos. A partir d’un comunicat intern del
Comissari en cap es graduarà la quantitat, la intensitat i la territorialitat dels recursos a
mobilitzar.
Quadrant 4-2:

QUADRANT 4-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Escamot 1

D

D

D

D

F

F

TN

TN

TN

TN

F

F

Escamot 2

F

F

TN

TN

TN

TN

F

F

D

D

D

D

Escamot 3

TN

TN

F

F

D

D

D

D

F

F

TN

TN

El quadrant 4-2 consisteix en:
 4 dies de treball seguits de 2 dies de festa, de manera successiva.
 Els torns de treball són de dia (6:00 a 18:00h) o tarda-nit (18:00 a 06:00h).
 El nombre d’hores de treball planificades és de 12 hores diàries.
6.2. Recursos materials
Per donar resposta a les necessitats del Grup d’Ordre i assegurar l’eficiència de les
seves actuacions amb la seguretat necessària per als intervinents, cal garantir els
recursos bàsics i imprescindibles.
6.2.1

Vehicles

Per donar cobertura a l’activació immediata del Pla, la regió policial de la zona o
població a confinar redistribuirà el parc mòbil disponible d’àmbit regional, i rebrà dels
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serveis centrals de la PG-ME, a través de la DTSE, els vehicles per donar suport a
aquest desplegament.
6.2.2

Equips de comunicacions

Per donar suport a l’activació planificada del Pla, la DTSE facilitarà a la regió policial de la
zona o població a confinar, tants portàtils de comunicacions com punts de control de
confinament s’hagin establert. La DTSE mantindrà durant el període de possible activació
del Pla una operació especial permanent oberta amb RESCAT.
6.2.3

Equips de protecció

Atenent la tipologia de la malaltia transmissible emergent amb potencial alt risc, la DTSE
facilitarà el material de protecció necessari per a cada efectiu participant del Pla.
Aquest material consisteix en un equip compost per mascareta, ulleres de protecció, guants
de làtex i/o nitril i vestit de partícules. Les característiques de l’equipament de protecció seran,
com a mínim, les exigides per les autoritats sanitàries o bé de grau superior.
Atenent els estocs de material, els CECOR Regionals o el CECOR Central donaran les
instruccions perquè els equips de protecció siguin assignats individualment de forma
permanent o, en cas de no ser utilitzat, sigui traspassat en el relleu.
6.2.4

Material addicional, excepcional o de suport

Per garantir el normal desenvolupament del Pla i atenent les circumstàncies concretes de
la implementació en un territori o població concret, a través de la DTSE es realitzarà la
instal·lació o distribució d’altres materials, com sistemes de transmissió d’imatges per
monitoritzar remotament punts de control, equips autònoms de llums per facilitar les
funcions de control, carpes per a la instal·lació de punts d’entrada i sortida d’una
determinada zona, bateries o d’altres elements de suport logístic.

7. Pautes d’actuació, manual de planificació i fitxes brífing
En el desenvolupament de les funcions policials, s’atendran les pautes establertes al
comunicat informatiu de la Prefectura de la Policia Coronavirus 2019-nCoV Xina, de data
26 de febrer de 2020 i successius, amb especial observança a les mesures de prevenció
per evitar el contagi i la propagació així com en relació amb les actuacions policials.
L’annex 1 del present Pla recull les pautes d’actuació dels efectius policials així com la
normativa aplicable davant d’infraccions, ja siguin de caràcter administratiu o penal.
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L’annex 2 estableix la fitxa brífing amb el recull del contingut pels brífings de servei.
L’annex 3 és una fitxa brífing amb una guia de les actuacions principals adreçada al
comandament del Centre de Comandament Avançat.
L’annex 4, conté el Manual de planificació del Pla Operatiu ORIS, que estableix els criteris
de planificació d’efectius i serveis relacionats amb aquest Pla operatiu.

8. Aspectes a tenir en compte en cas de confinament
En cas que des de la direcció del Pla PROCICAT s’ordeni el confinament d’una o diverses
zones, illes de cases, barriades, poblacions o a nivell global, s’activaran els plans de
tancament específics. Inicialment, aquest pla de tancament específic preveurà el
posicionament de patrulles al llarg de totes les vies d’entrada i sortida de la zona, illa de
cases, barriada o població, per impedir, l’entrada o sortida de persones confinades, segons
es determini des de la direcció del Pla. Com a suport dels punts, es planificarà mínim una
patrulla perimetral exterior a la zona confinada per garantir i atendre incidents que posin en
perill la garantia de confinament establerta.
Finalment, si procedeix, es planificarà en cada espai aïllat, un nombre de patrulles òptim
recolzades per algun equip d’ordre públic, per garantir la seguretat ciutadana, l’ordre públic
i qualsevol intent de sabotatge, intrusió o robatori en establiments comercials.
En funció del que la direcció del Pla estableixi, és possible que a la zona confinada tot el
comerç i activitat estigui aturada com que també és possible que determinats establiments
puguin romandre oberts (supermercats, farmàcies, etc.) i, per tant, és possible que calgui
fer vigilància permanent o dinàmica en diversos punts o sectors. La zona confinada pot
contenir estructures, infraestructures o zones sensibles, que tinguin activitat laboral pel seu
aspecte estratègic o essencial. Aquest fet podria requerir la necessitat d’establir
acompanyaments dins de la zona confinada i/o bé per confinament laboral de les persones
que romanguin a l’interior. Aquest punt serà ordenat per la direcció del Pla, i es
determinarà el procediment idoni per a cada cas concret.
Atenent les circumstàncies concretes de cada confinament i en conseqüència amb les
instruccions que la Direcció del Pla determini, serà necessari dissenyar estratègies per
garantir el manteniment, la conservació i/o la reparació de serveis imprescindibles per a
la població, com podrien ser els següents:
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8.1. Serveis imprescindibles per a la població
 Serveis de salut, seguretat i emergències. Serveis sanitaris, sociosanitaris,
serveis de seguretat ciutadana (PG-ME, policies locals, centres penitenciaris,
seguretat privada d’hospitals, productors farmacèutics i edificis públics), serveis de
salvament, prevenció i extinció d’incendis (Bombers, Cos d’Agents Rurals), serveis
de protecció civil i logístics (112, CECAT, Protecció Civil), jutjats i serveis funeraris.
 Subministraments bàsics i sanejament. Agrupa la producció, el transport i la
distribució d’aigua potable, gas, electricitat, recursos energètics (combustibles),
aliments de primera necessitat i medicaments. Inclou també la recollida i el
tractament de residus urbans i d’aigües residuals.
8.2. Àmbits de mobilitat de les persones
En cas de confinament, i atenent les instruccions rebudes per la direcció del Pla, és
previsible que qualsevol mitjà de transport amb entrada i/o sortida de la zona, illa de cases,
barriada o població confinada, deixi d’operar amb normalitat, i en conseqüència caldrà
incloure en el patrullatge les següents instal·lacions per garantir-ne el funcionament parcial
o l’aturada total:
 Xarxa de transport públic
 Aeroports i terminals portuàries de passatgers
 Estacions i intercanviadors de transport terrestre
8.3. Altres àmbits
En cas de confinament, i atenent les instruccions rebudes per la Direcció del Pla, és
possible la total aturada de l’activitat. Tot i això, atenent les instruccions rebudes,
algunes activitats podrien operar totalment o parcialment. Es dissenyarien estratègies
per al manteniment de l’activitat, si així és ordenat per la direcció del Pla:
 Activitats d’espectacles i recreatives
 Centres comercials
 Hospitals, altres centres sanitaris i residències d’avis
 Centres educatius
 Biblioteques
 Oficines d’atenció al públic
 Altres
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8.4. Vulnerabilitat de determinats establiments
En cas de confinament, hi ha determinades activitats industrials i infraestructures que, en
cas de cessar l’activitat, poden comportar un risc. La direcció del Pla determinarà quines
són i l’estratègia per a cadascuna:
 Activitats industrials i d’emmagatzematge de productes químics i explosius
 Activitats de gestió de residus perillosos i transport de substàncies perilloses
 Instal·lacions nuclears i radioactives

 Infraestructures hidràuliques, centres o instal·lacions destinats a la producció
d’energia elèctrica, generació i transformació d’energia elèctrica en alta tensió

 Altres
9. Col·laboració i coordinació amb altres institucions
Tot i que la responsabilitat de la coordinació del Grup d’Ordre recau en la PG-ME, s’han
d’activar els mecanismes de coordinació, comunicació i col·laboració necessaris per
facilitar el desenvolupament del Pla. Entre d’altres, s’establirà la interlocució amb altres
serveis i departaments de la Generalitat, policies locals, així com amb d’altres òrgans,
agències o organitzacions d’interès que tinguin relació amb el desenvolupament de la
malaltia i les accions a realitzar.
Així mateix, les ABP establiran els canals d’informació permanent amb les policies locals.

10. Comunicacions i novetats
10.1. Comunicacions
Els CCA i CECOR que s’estableixin, comunicaran al CECOR Central les conferències
de treball i identificar diàriament els responsables dels grups d’ordre local i responsables
regionals, els seus indicatius i els telèfons de contacte de cada torn de treball, d’acord
amb la graella annexa.
S’establiran canals de comunicació específics per a la gestió de l’emergència, quan
sigui necessari, atenent l’abast operatiu i de gestió.
Totes les comunicacions relacionades amb l’emergència, bé facin referència a la
tramesa de novetats, incidents, necessitats de recursos o logístiques, etc., es
vehicularan via CCA i CECOR.
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10.2. Gestió d’incidents rellevants i novetats
Amb l’activació del Pla, i d’acord amb la seva intensitat, des de la SCC s’ha de
determinar l’execució de les actuacions següents:
−

Confecció del document G02 de novetats rellevants/global específic del
PROCICAT per a emergències associades a malalties emergents amb potencial
alt risc

−

Activació del xat corporatiu

S’establirà una ordre de servei adreçada a les sales de comandament amb les directrius
de gestió dels indicatius, serveis i novetats.

11. Pla de comunicació interna i externa
El pla de comunicació ha de tenir en compte, d'una banda, el vessant intern, des del cap
de l'operatiu i seguint l’escala de comandament, fins als diferents efectius que integren
el dispositiu. S’atendrà el Comunicat intern PREP 504/2020 de la Prefectura de la
Policia.
La comunicació i informació interna també es formalitzarà amb la publicació en un
apartat específic de la Intranet de tota aquella informació que es consideri rellevant
relacionada amb l’evolució de la situació i la gestió de l’emergència.
D’altra banda, el vessant extern serà impulsat per l'Àrea de Comunicació. Aquest haurà
de tenir en compte els altres actors del Pla d'emergències i la ciutadania.

12. Annexos
1. Pautes d’actuació policial
2. Fitxa brífing del Pla operatiu
3. Fitxa brífing per a comandaments del CCAP
4. Manual de planificació i introducció de dades
5. Acta infracció Llei 18_2009 de salut pública1
6. Comunicat informatiu de la Prefectura de la Policia - Coronavirus SARS-CoV-2. Pautes
operatives CME.

1

Pendent validació. Utilitzar A-10 genèrica amb les dades reflectides a l’acta annexada

16

Annex 1
Pla operatiu ORIS
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1. Introducció
L’objectiu del Pla Operatiu ORIS, dins del Pla d’actuació del PROCICAT, és gestionar les
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc per a la salut
publica que afectin Catalunya.
En el marc del Pla Operatiu ORIS, es redacta aquesta pauta d’actuació per orientar la resposta
policial als incidents que puguin estar relacionats amb les mesures cautelars i de control dels
coronavirus.
Els coronavirus són una amplia família de virus que normalment afecten només els animals. Alguns
tenen la capacitat de transmetre’s dels animals a les persones. Produeixen quadres clínics que van
des del refredat comú fins a les malalties més greus, com passa amb el coronavirus que va causar
la síndrome respiratòria aguda greu (SRAS-CoV) i el coronavirus causant de la síndrome
respiratòria d’Orient Mitjà (MERS-CoV).

2. Detecció
Els símptomes més comuns del coronavirus són els normals d’un refredat:
 Mal de coll
 Febre
 Tos (majoritàriament seca)
 Secreció nasal
 Falta d’aire o dificultat respiratòria
 En els casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per respirar,
insuficiència renal i, fins i tot, la mort.
 Els casos més greus generalment es donen en persones grans o que pateixen alguna
comorbiditat (presència de més trastorns o malalties), com ara malaltia cardíaca, malalties
pulmonars o problemes d’immunitat.
No es coneix amb precisió el temps que transcorre entre que una persona s’exposa al virus i
apareixen els primers símptomes. Es considera que el període d’incubació és de 7 dies, però el
segment es troba entre els 2 i els 12, tenint en compte que el període màxim està situat en els 14
dies.
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En el cas de requeriment directe a la policia, davant la sospita de contagi pel Coronavirus, els
agents actuants ho han de comunicar a la SRC per activar els serveis sanitaris i han de prendre les
mesures de protecció descrites en el següent apartat.

3. Mesures protecció
El contagi entre persones es pot produir per contacte directe o estret amb les secrecions
respiratòries d’una persona infectada (tos, esternut), que haurien d’entrar en contacte amb les
mucoses de l’ull, el nas o la boca de la persona sana.
Sembla poc probable les possibilitats de transmissió per l’aire a distàncies superiors a dos metres.
També es pot produir el contagi per contacte de la persona sana amb superfícies infectades (per
exemple, amb les mans, que posteriorment utilitzem per fregar-nos els ulls).
Atenent a aquests consideracions, les mesures a adoptar davant persones que puguin estar
afectades pel Coronavirus han de ser les següents:
 Guardar una distància de seguretat de dos metres aproximadament.
 Posar-se mascareta i guants.
 No tocar-se ulls, nas i boca amb les mans.
 Rentar-se les mans, després de la intervenció policial amb sabó o solucions alcohòliques.
 Lliurar una mascareta a la persona sospitosa de portar el virus, per evitar la propagació de
les seves secrecions respiratòries, si és el cas.
 Seguir les indicacions del personal sanitari, una vegada sigui present en el lloc de la
intervenció, o les indicacions que puguin ser transmeses per aquest personal a través de la
sala de comandament o per altres vies.
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4. Funcions de la policia
En el Pla Operatiu ORIS1 es recullen les funcions encomanades a la PG-ME com a grup d’ordre del
Pla d’actuació PROCICAT. Es descriuen les funcions genèriques, les funcions específiques, així
com també les funcions associades a la contenció (confinament).
D’entre les funcions assignades a la PG-ME, convé destacar les funcions operatives següents:


Garantir l’ordre públic i la seguretat ciutadana



Donar suport als altres grups actuants, especialment als equips sanitaris.



Col·laborar, en el cas que siguin requerits, en les tasques d’avís a la població



Vetllar per la normalitat en el funcionament dels serveis essencials per a la població (centres
mèdics

i hospitalaris,

serveis

socials,

subministraments,

plataformes

alimentàries,

superfícies de distribució, transportistes, etc.).


Vigilància sobre els elements que puguin ser objectiu d’actes vandàlics.



Fer complir les limitacions de drets i activitats.



Denunciar o comunicar a l’organisme competent l’incompliment de les mesures preventives
establertes per la Direcció del Pla.

Aquestes funcions s’executaran d’acord amb els paràmetres i el contingut que emani de la Direcció
del Pla.

5. Actuació policial davant d’infraccions o incidents relacionats amb el Pla ORIS
L’objectiu principal de la policia ha de ser procurar el compliment de les mesures cautelars i les
recomanacions específiques que emanin de les autoritats sanitàries, amb la finalitat de garantir la
salut pública, l’ordre públic i la seguretat ciutadana.
A aquest efecte, la policia pot aplicar els recursos coactius solament en situacions extremes i amb
una aplicació escrupolosa dels principis d’oportunitat, proporcionalitat i congruència.

1

Veure Pla Operatiu ORIS, punt 3. Funcions del grup d’ordre
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a) Execució forçosa d’una mesura restrictiva de drets
Sempre que els agents de policia hagin de dur a terme l’execució forçosa d’una mesura
restrictiva de drets, com ara la contenció o el trasllat involuntari d’una persona a un centre
mèdic o hospitalari, redactaran una acta genèrica i la lliuraran a l’OAC, on s’introduirà a
l’aplicació d’Atestats i denúncies i, en un termini màxim de 24 hores, informaran a l’autoritat
judicial mitjançant un ofici.
b) Incompliment de les mesures cautelars
En el cas de detectar una acció que comporti l’incompliment de les mesures cautelars que
hagin estat decretades per les autoritats administratives, com ara l’incompliment de les
mesures d’aïllament o de confinament, els agents identificaran la persona infractora i
redactaran una acta per infracció administrativa a la Llei 18/2009 de Salut pública, la qual es
lliurarà a l’OAC de referència, s’introduiran les dades de la denúncia a l’aplicació Atestats i
denúncies, i se’n donarà tràmit mitjançant el servei d’administració cap al Departament de
Salut perquè s’instrueixi el corresponent procediment sancionador.
En tots els casos, a l’aplicació Atestats i denúncies s’ha de seleccionar l’àmbit temporal “ORIS”

6. Normativa aplicable
6.1 Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
L’article 8.6.2 de la Llei 29/1998 estableix que correspon als jutjats contenciosos administratius
l’autorització o la ratificació judicial de les mesures que les autoritats sanitàries considerin urgents i
necessàries per a la salut pública i impliquin la privació o la restricció de la llibertat o d’un altre dret
fonamental.

6.2 Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut púbica
La Llei 18/2009 té per objecte l'ordenació de les actuacions, les prestacions i els serveis en matèria
de salut pública en l'àmbit territorial de Catalunya per garantir la vigilància de la salut pública, la
promoció de la salut individual i col·lectiva, la prevenció de la malaltia i la protecció de la salut.
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Per assolir aquests objectius i com a mesures d’intervenció administrativa en protecció de la salut i
prevenció de la malaltia, les autoritats sanitàries2 poden dur a terme, entre d’altres, les actuacions
següents:


Adoptar les mesures cautelars pertinents si es produeix un risc per a la salut individual o
col·lectiva o si se sospita raonablement que n'hi pot haver un, davant l'incompliment dels
requisits i les condicions que estableix l'ordenament jurídic, i també en aplicació del principi
de precaució.



Adoptar mesures de reconeixement mèdic, tractament, hospitalització o control si hi ha
indicis racionals de l'existència de perill per a la salut de les persones a causa d'una
circumstància concreta d'una persona o un grup de persones o per les condicions en què
s'acompleix una activitat. També es poden adoptar mesures per al control de les persones
que estiguin o hagin estat en contacte amb els malalts o els portadors.

Si es constata l'incompliment d’aquestes mesures cautelars, es poden imposar multes coercitives3.
que són imposades per mitjà d'una resolució del mateix òrgan que va dictar la mesura cautelar o el
requeriment que s'ha incomplert.

6.3 Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del codi penal.
Delicte de resistència o desobediència greu
L’article 556 CP castiga amb pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a divuit mesos
els qui, sense estar compresos a l’article 550, resisteixin o desobeeixin greument l’autoritat o els
seus agents en l’exercici de les seves funcions, o el personal de seguretat privada, identificat
degudament, que dugui a terme activitats de seguretat privada en cooperació i sota el
comandament de les forces i cossos de seguretat.

2
L’autoritat sanitària és l'òrgan que té la competència per a aplicar la normativa vigent en matèria de salut pública, en
funció de la qual pot limitar drets individuals o col·lectius en benefici dels drets de la comunitat. Als efectes d’aquesta llei,
tenen la condició d’autoritat sanitària, entre d’altres: el conseller o consellera del departament competent en matèria de
salut, la persona titular de la secretaria sectorial, el director o directora de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, els
presidents dels consells comarcals, els alcaldes, etc.
3

Veure articles 68 a 70 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.
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Unitat Tècnica de Seguretat Ciutadana
DTSE - ATPROX

FITXA BRÍFING
ÀMBIT
Seguretat Ciutadana
DATA

12/03/2020

NOM/TÍTOL
Pla Operatiu ORIS - Coronavirus
REGISTRE

PREP 1454/2020

Objectiu
Ordenar les accions policials necessàries per donar una resposta ràpida i coordinada de les unitats de la PG-ME en
cas d’activar-se el Pla Operatiu Oris.

Detecció

Fitxa brífing

La simptomatologia que pot presentar una persona que estigui contagiada seria: mal de coll, febre, tos
(majoritàriament seca), secreció nadal, falta d’aire o dificultat respiratòria.
En el cas de requeriment directe a la policia, davant la sospita de contagi pel Coronavirus, els agents actuants ho
han de comunicar a la SRC per activar els serveis sanitaris i han de prendre les mesures de protecció descrites en
l’apartat següent.
En el cas de requeriment directe a la policia, davant la sospita de contagi pel Coronavirus, els agents actuants ho
han de comunicar a la SRC per activar els serveis sanitaris i han de prendre les mesures de protecció descrites en
l’apartat següent.

Mesures de protecció


Guardar una distància de seguretat de dos metres aproximadament.



Posar-se mascareta i guants.



No tocar-se ulls, nas i boca amb les mans.



Rentar-se les mans, després de la intervenció policial amb sabó o solucions alcohòliques.



Lliurar una mascareta a la persona sospitosa de portar el virus, per evitar la propagació de les seves
secrecions respiratòries, si és el cas.



Seguir les indicacions del personal sanitari, una vegada sigui present en el lloc de la intervenció, o les
indicacions que puguin ser transmeses per aquest personal a través de la sala de comandament o per altres
vies.

Funcions policials
D’entre les funcions assignades a la PG-ME, com a grup d’ordre, convé destacar les funcions operatives següents:


Garantir l’ordre públic i la seguretat ciutadana



Donar suport als altres grups actuants, especialment als equips sanitaris.



Col·laborar, en el cas que siguin requerits, en les tasques d’avís a la població

Unitat Tècnica de Seguretat Ciutadana - Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana

Unitat Tècnica de Seguretat Ciutadana
DTSE - ATPROX


Vetllar per la normalitat en el funcionament dels serveis essencials per a la població (centres mèdics i
hospitalaris, serveis socials, subministraments, plataformes alimentàries, superfícies de distribució,
transportistes, etc.).



Vigilància sobre els elements que puguin ser objectiu d’actes vandàlics.



Fer complir les limitacions de drets i activitats.



Denunciar o comunicar a l’organisme competent l’incompliment de les mesures preventives establertes per la
Direcció del Pla.

Fitxa brífing

Pauta d’actuació

L’objectiu principal ha de ser el compliment de les mesures cautelars i les recomanacions específiques que emanin
de les autoritats sanitàries, amb la finalitat de garantir la salut pública, l’ordre públic i la seguretat ciutadana.
Tot i això, els recursos coactius solament s’aplicaran en situacions extremes i amb una aplicació escrupolosa dels
principis d’oportunitat, proporcionalitat i congruència:
Execució forçosa d’una mesura restrictiva de drets
Si es decreta l’execució forçosa d’una mesura restrictiva de drets, com ara la contenció o el trasllat involuntari
d’una persona a un centre mèdic o hospitalari, la dotació redactarà una minuta policial/acta genèrica (l’OAC
informarà a l’autoritat judicial mitjançant un ofici en un termini màxim de 24 hores).
Incompliment de mesures cautelars
Si es detecta l’incompliment de les mesures cautelars que hagin estat decretades per les autoritats
administratives (mesures d’aïllament o de confinament) la dotació ha d’identificar a la persona infractora i
redactar una acta per infracció administrativa a la Llei 18/2009, de Salut pública (se’n donarà tràmit al
Departament de Salut mitjançant el servei d’administració).

Unitat Tècnica de Seguretat Ciutadana - Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana

Unitat de Dispositius
DTSE - ATDIS

FITXA BRÍFING COMANDAMENT CCAP
ÀMBIT
Seguretat Ciutadana
DATA

12/03/2020

NOM/TÍTOL
Pla Operatiu ORIS - Coronavirus
REGISTRE

ATDIS-UDOE 3127/2020

Objectiu
Recull de les accions principals a tenir en compte per part del responsable del Centre de Comandament
Avançat Policial (CCAP) com a cap del dispositiu al lloc i com a titular del grup d’ordre en cas d’activació
del Pla Operatiu ORIS, relacionat amb l’activació del Pla d’Actuació PROCICAT per emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial d’alt risc.

Direcció del dispositiu

Fitxa brífing

•
•
•
•

•

Una emergència de tipus sanitari serà liderada pel grup sanitari, per la qual cosa seran els que
decidiran la ubicació segura del CCA.
La representació de la PG-ME en aquest òrgan recau en la figura del cap del dispositiu al lloc.
La PG-ME lidera el grup d’ordre i, per tant, serà l’encarregada de coordinar les accions que
aquest grup té assignades i assignar funcions concretes per repartir les tasques entre els seus
integrants.
El grup d’ordre està format per la PG-ME, Policies Locals, Agents Rurals, Guàrdies Urbanes i
vigilants de seguretat privada d’hospitals, de centres de producció i emmagatzematge de
vacunes, antibiòtics i antivirals, així com altres Forces de Seguretat que puguin recolzar aquest
grup.
La PG-ME s’integrarà en tots els òrgans que s’habilitin per a la gestió de l’emergència i es
coordinarà amb la resta de grups actuants.

Funcions del grup d’ordre
Funcions genèriques
•
•
•
•

Garantir l’ordre públic i la seguretat ciutadana.
Mobilitzar, si és necessari, tots els mitjans que la Direcció del Pla i els altres grups d'actuació
necessitin per complir les seves respectives missions.
Col·laborar, en el cas que siguin requerits, a les tasques d’avís a la població.
Integració en els òrgans tècnics i de decisió que es constitueixen per donar resposta a
l’emergència per mitjà de la figura del coordinador del grup d’ordre (PROCICAT – per
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc).

Funcions específiques
•
•

En cas que sigui necessari, garantir la seguretat durant el trasllat d'antivirals, antibiòtics i
vacunes, procedint a la vigilància, custòdia i escorta dels vehicles que la realitzin, així com dels
punts d’origen i de destinació.
Vehicle pilot per escortes/acompanyaments de serveis sanitaris davant casos concrets o
situacions extraordinàries, prèvia autorització del CCA o CECOR.
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Funcions associades a la contenció (escenari Fase 4-5 declarada per l’OMS):
•
•
•
•
•
•

Executar el confinament de zones i/o poblacions i vetllar pel seu manteniment.
Dissenyar i aplicar les mesures especials de trànsit com a conseqüència de l’aïllament d’un
determinat territori, per garantir la mobilitat a les zones no afectades.
Patrullar el territori sota confinament si així es determina.
Executar, si s’escau, les tasques de vigilància i vetlla del compliment de les quarantenes
imposades per la Direcció del Pla, per aïllar aquells brots localitzats (confirmats o sospitosos) de
casos d’afectats per l’agent causant de la malaltia i frenar així la seva propagació.
Vetllar pel compliment de les ordres emanades de la Direcció del Pla sobre restriccions i/o
prohibicions temporals de funcionament de determinats serveis que impliquin aglomeració de
persones en condicions que puguin facilitar la propagació de l’agent causant.
Denunciar o comunicar a l’organisme competent l’incompliment de les mesures preventives
establertes per la Direcció del Pla.

Fitxa brífing

Àmbits d’actuació
El grup d’ordre, per les funcions que té assignades, haurà de gestionar diversos àmbits específics en
l’emergència. El cap del dispositiu és el responsable d’assegurar que les accions pròpies de cada àrea
es duguin a terme per mitjà dels comandaments operatius responsables:
•

Coordinació i suport a la direcció:
Disposar d’un enllaç que s’encarregui de les comunicacions i aspectes similars
Assegurar el CCA i establir un control d’accessos
Ordenar l’activació dels serveis necessaris

•

Organització de la zona d’actuació:
Dirigir i organitzar el confinament de la població en el lloc que es determini
Vigilar i assegurar la seguretat ciutadana i l’ordre públic
Executar control d’accessos: evitar l’entrada i la sortida de persones no autoritzades
Organitzar les tasques d’avís a la població i establir el missatge a transmetre en coordinació
amb la resta de grups actuants
Donar compliment a les ordres, manaments o prohibicions emanades de la direcció del Pla

•

Mobilitat:
Garantir la fluïdesa del trànsit a les rodalies de la zona afectada
Garantir l’arribada i sortida dels vehicles d’emergència
Control d’accessos de vehicles a la zona afectada
Preveure l’acompanyament de personalitats, serveis d’emergència, serveis bàsics, etc.
Instal·lar punts d’informació per a usuaris a punts de la xarxa viària propers a l’emergència
Ubicar i gestionar un punt de trànsit on ordenar els vehicles d’emergència

•

Mitjans de comunicació:
Ubicar un espai on es puguin concentrar i rebre informació
Interlocució amb la resta d’àrees de comunicació implicades en la gestió de l’emergència, tot
i que la comunicació externa serà liderada pel grup sanitari

•

Policia Judicial i Científica, si hagués d’intervenir:
Obertura de diligències policials
Avís a comitiva judicial i coordinació per fer l’acompanyament dins del lloc dels fets
Assegurament i custòdia d’indicis
Identificació de víctimes
Investigació
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1. Introducció
En aquest manual s’estableixen les pautes de planificació i introducció de dades a les aplicacions
informàtiques per tal garantir la imputació de l’activitat policial relacionada amb els objectius del Pla
Operatiu ORIS i assolir una actuació ordenada i homogènia dels serveis policials que hi intervenen.

2. Consideracions prèvies
La Planificació del Pla Operatiu ORIS s’ordena en funció dels següents criteris:
A. Serveis amb motiu de l’activació del pla
No s’han de planificar serveis, aquets ja han estat creats per la SCC al node CCA SR:
 Àmbit: Dispositius especials
 Tipus: Dispositiu ORIS Procicat EAMTEPAR
En cas d’activació del Pla la SRC de referencia s’encarregarà d’assignar les dotacions a aquests
serveis.
B. Alta de les dotacions policials
Les dotacions policials destinades a cobrir les accions planificades al Pla:
 Indicatiu i número de patrulla: El propi de cada servei
 Específic: ORIS
C. Incidents relacionats amb el Pla
Els incidents relacionats amb aquest Pla s’han de tancar seleccionant el següent tipus de resultat:
 Dispositiu ORIS (actuació relacionada)
D. Instrucció de diligències
Tots aquells fets que estiguin relacionats amb el Pla s’han de tramitar seleccionant l’àmbit específic:


Grup d’àmbits: Temporal



Àmbit: ORIS
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3. Alta dels indicatius policials
Per a facilitar la identificació i la gestió de les dotacions policials hi intervenen en el Pla s’ha creat
l’indicatiu específic ORIS.
Per iniciar el procés de creació de l’indicatiu i donar-lo d’alta a través de l’aplicació PGH, s’ha de
seleccionar dins del desplegable Indicatius l’opció Alta.
S’obrirà la finestra per emplenar les dades necessàries per a la creació de l’indicatiu, i s’hauran
d’informar els següents camps:



Indicatiu de patrulla: el desplegable mostrarà els indicatius propis del node i s’ha de
seleccionar l’indicatiu de cada servei.



Específic: el desplegable mostrarà els indicatius específics propis del node i s’ha de
seleccionar ORIS.



Número de patrulla: el propi de cada comissaria.




A mode d’exemple: VALLES 1 – ORIS – 110

Gestió de la sala: aquest xec ha d’estar activat, d’aquesta manera els camps d’indicatiu de
patrulla, específic, número de patrulla i tipus patrulla seran capturats en l’aplicació Sales i així
es podrà donar d’alta l’indicatiu en aquesta aplicació.
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4. Gestió de Sales
L’aplicació Sales–Fènix és l’eina bàsica de gestió de les actuacions policials i possibilita la correcta
administració dels recursos i la posterior explotació de dades. Per aquest motiu, es fa necessari que
les dotacions policials informin de les accions que realitzen i que els operadors de sala introdueixin
a l’aplicació l’activitat realitzada.

4.1. Alta de les dotacions i assignació d’actuacions
Les dotacions que es destinin en exclusivitat al present Pla, s’han de donar d’alta amb l’indicatiu
ordinari de cada servei afegint l’indicatiu específic ORIS.
Totes les incidències comunicades per les dotacions policials s’han d’introduir al servei/incident,
emplenant el corresponent camp de l’aplicació de Sales i sempre dintre de l’actuació que realitzi la
dotació policial.

4.2. Resultat de l’actuació
A l’hora de tancar qualsevol actuació (servei o incident) que estigui relacionat amb els objectius del
Pla Operatiu ORIS s’ha de seleccionar obligatòriament el resultat següent:
• Dispositiu ORIS (actuació relacionada)
En cas que s’obrin diligències o es realitzin actes administratives com a resultat de l’actuació, també
s’ha de seleccionar una de les següents opcions del camp resultat:
• Atestat amb detingut
• At estat sense detingut
• Acta administrativa
De la mateixa manera s’ha de fer constar al camp titular:
• PROCICAT – Malalties Emergents
• Breu resum de l’actuació.
• Si s’ha realitzat o no atestat / acta administrativa.
• En el seu cas, el número diligències.
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5. Tramitació dels atestats i denúncies
Tots aquells fets que estiguin relacionats amb els objectius del Pla s’han de tramitar a traves de
l’aplicació Atestats i denúncies.
S’ha de seleccionar l’àmbit específic que s’ha creat per aquest Pla:
• Grup d’àmbits: Temporal
• Àmbit: ORIS

En el cas d’infraccions administratives relacionades amb l’incompliment de les mesures cautelars
establertes per les autoritats sanitàries, les actes que es redactin s’hauran d’introduir a l’aplicació
Atestats i denúncies seleccionant la classificació següent:
• Qualificació: Lleis especials
• Fet: Llei 18/2009 de Salut pública
• Tipus de fet: Infracció que correspongui

6. Historial de modificacions

Historial de modificacions
Revisió Data
00

12/03/2020
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Descripció
Edició inicial

Validat per: ATPROX

Rev. 00
Pàg. 9 de 9

Dades de l’acta
Núm. de l’acta

Municipi

Dia

Hora

Funcionaris/àries actuants

Adscrits/es

Acta per infracció a la Llei 18/2009 de Salut pública
Dades del lloc
Lloc específic
Adreça (tipus de via, nom i número.)

Municipi

Comarca

Dades de la persona identificada
Nom i cognoms

Tipus, país i número del document d’identitat

Data de naixement

Lloc de naixement

Adreça (tipus de via, nom i número.)

Municipi

Nacionalitat
Telèfon mòbil

Correu electrònic

Infraccions

☐
☐
☐

Incomplir les mesures cautelars acordades per les autoritats sanitàries

1

Incomplir els requeriments específics que formulin les autoritats administratives o els seus agents
Altres

1

1

Descripció del fet
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Manifestació de la persona interessada
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Es dona per finalitzada aquesta acta a les . . . . . . . hores del dia . . . . . . de . .
les persones que han intervingut. Es lliura còpia a la/les persona/es interessada/es.

. . . . . . . . de . . . . . . . . i la signen, un cop llegida,

Signatures
Funcionaris/àries actuants

1

Persona interessada

Feu una descripció detallada a l’apartat d’observacions del motiu que fa referència a la infracció.

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’inclouran en
els fitxers regulats a l’Ordre IRP/435/2009, de 2 d’octubre (DOGC núm. 5483) i a l’Ordre INT/18/2014, de 20 de gener (DOGC núm. 6555) per a les finalitats
que s’hi preveuen, i podran ser cedides d’acord amb la normativa aplicable. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació i cancel·lació davant la persona
tiitular de la Direcció General de la Policia (trav. de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona).

