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1. FICHAS DE NOTIFICACIÓN DE EMERXENCIA 

O gabinete de información é o encargado de recibir toda a información referente á emerxencia, 

procesala e realizar as notificacións pertinentes en cada unha das fases da emerxencia. Esta 

información é previamente fornecida polo Director do Plan e debe seguir os criterios e 

recomendacións determinados que o Director do Plan transmite ao xefe de gabinete 

correspondente. 

Cada plan territorial de emerxencias ten definidos os formatos de comunicación en función da 

área xeográfica onde se atopa e en función da extensión xeográfica afectada. En principio e de 

forma inicial, será o Plan da zona afectada o que utilice os seus protocolos de comunicación 

previamente establecidos para realizar as comunicacións necesarias. 

De forma xenérica indícanse o comunicados tipo para tomar como referencia á hora de enviar 

as notificacións das distintas mensaxes a transmitir coa intención de servir de criterio unificado 

de comunicación dentro da área do  PTET. 

1.1. Notificación de riscos de emerxencia ou alerta 

Aviso urxente á poboación de (nome da localidade ou localidades) pertencente ao municipio 

de (nome do municipio). (Organismo competente en protección civil) informa de que se 

produciu (descrición da emerxencia), que non é grave, en (zona afectada pola emerxencia). 

Actívase o Plan Territorial de Emerxencias Transfronteirizas e declárase o ESTADO DE ALERTA xa 

que existe a posibilidade de que se produza unha situación grave con risco de accidente. 

Ante todo, pídese á poboación que manteña a calma e que siga estritamente as seguintes 

medidas: 

Todas as persoas que se atopen neste momento dentro da zona (zonas potencialmente 

afectadas) deben seguir as seguintes instrucións: (enumerar instrucións) 

Ademais, pídese á poboación que estea atenta ás informacións que o (Organismo competente 

en protección civil) comunicará a través dos diversos medios de información (prensa, radio e 

televisión). 
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1.2. Notificación inicial de declaración do estado de emerxencia 

(Organismo competente en protección civil) de (área xeográfica afectada/comunidade 

autónoma/distrito) comunica que ás (hh:mm) do día (data) produciuse (tipo de emerxencia) 

en (zona do sinistro) incluído no territorio do Plan Territorial de Emerxencias Transfronteirizas. 

O Plan Territorial de Emerxencias Transfronteirizas previsto para reducir os riscos e garantir a 

protección da cidadanía ante esta situación, atópase activado en fase de (fase de emerxencia 

que corresponda). 

A Dirección do Plan de Emerxencia foi asumida por: (Dirección do Plan da zona correspondente). 

Á hora do aviso, atópanse activados os seguintes recursos: (nomear os recursos) 

 

Segundo a información facilitada polos recursos que interveñen na emerxencia, comunícase que 

(datos relevantes). 

A emerxencia debeuse a (causas) e, no momento actual, a situación é: (controlado/en 

evolución/fóra de control). 

Ata este momento (producíronse/non se produciron/non se pode confirmar se hai) vítimas. 

Producíronse: 

• Número de vítimas mortais: … 

• Número de feridos: …, dos cales …. atópanse en estado grave. 

• Número de persoas que se atopan desaparecidas: … 

Os feridos foron trasladados aos seguintes centros sanitarios: (nomear os centros) 

 

O sinistro afectou a (zona sinistrada), onde se atopan mobilizados os seguintes grupos 

operativos: (enumerar os grupos en actuación) 

E prevese a próxima actuación de: (enumerar os recursos) 

Os recursos mobilizados están a traballar para recuperar a normalidade o máis pronto posible. 

Esta información actualizarase en función da evolución da emerxencia. Quen desexe obter 

información sobre as persoas afectadas, deberá poñerse en contacto con: (persoa ou oficina 

encargada da información ao público). 
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1.3. Notificacións durante a emerxencia 

(Organismo competente en protección civil) de (área xeográfica afectada/comunidade 

autónoma/distrito) comunica que ás (hh:mm) do día (data) produciuse (tipo de emerxencia) 

en (zona da incidencia) incluído no territorio do Plan Territorial de Emerxencias Transfronteirizo. 

O Plan Territorial de Emerxencias Transfronteirizas previsto para reducir os riscos e garantir a 

protección da cidadanía ante esta situación, atópase activado en fase de (fase de emerxencia 

que corresponda). 

Nestes momentos os grupos de acción están a traballar para resolver a emerxencia de maneira 

rápida e eficaz. 

Os datos de que se dispoñen ata o momento son os seguintes: 

A emerxencia comezou (causas se se coñecen) e neste momento a situación é: (está 

controlado/afecta a/está fóra de control). 

A relación provisional de persoas afectadas é a seguinte: 

• Número de vítimas mortais: … 

• Número de feridos graves: … 

• Número de feridos leves: … 

• Número de persoas que se atopan desaparecidas: … 

Os feridos foron trasladados aos seguintes centros sanitarios: (nomear os centros) 

 

O sinistro afectou ata o momento a (zona  da incidencia), onde se atopan mobilizados os 

seguintes grupos de acción: (enumerar grupos de acción). 

 

E prevese a próxima actuación de: (enumerar os recursos) 

 

Esta información actualizarase en función da evolución do sinistro. Quen desexe obter 

información sobre as persoas afectadas, deberá poñerse en contacto con: (persoa ou oficina 

encargada da información ao público). 
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1.4. Notificación de finalización da emerxencia 

(Organismo competente en protección civil) de (área xeográfica afectada/comunidade 

autónoma/distrito) de (área xeográfica afectada/comunidade autónoma/distrito) comunica 

que a Dirección do Plan Territorial de Emerxencias Transfronteirizas deu por finalizado o estado 

de emerxencia producido por (tipo de emerxencia) ás (horas) do día (data). 

O sinistro afectou a (zona da emerxencia) e tivo unha duración de (tempo que durou a 

emerxencia). 

Producíronse: 

Danos materiais: (enumerar) 

Danos ao medio ambiente: (enumerar) 

 

A relación final de persoas afectadas é a seguinte: 

• Número de vítimas mortais: … 

• Número de feridos graves: … 

• Número de feridos leves: … 

• Número de persoas que se atopan desaparecidas: … 

Os feridos están a ser atendidos nos seguintes centros sanitarios: (nomear os centros) 

 

Interviñeron neste sinistro os seguintes Grupos de Acción: (enumerar os Grupos de Acción) 

 

A emerxencia durou (número de horas) horas. 

 

O (Organismo competente en protección civil), en nome da Dirección do Plan, agradece o 

esforzo a todos os organismos, persoas e entidades que colaboraron para reducir os efectos de 

(tipo de emerxencia), o esforzo demostrado e o comportamento cívico das persoas afectadas. 

Así mesmo, expresa as súas condolencias ás familias das vítimas, así como o desexo da pronta 

recuperación dos afectados. 
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1.5. Notificación de rolda de prensa 

As roldas de prensa, así como calquera outro comunicado oficial serán convocadas ou 

comunicadas cando a Dirección do Plan considéreo oportuno. 

As roldas de prensa consisten en informar dos feitos aos medios de comunicación a través da 

Dirección do Plan ou do seu portavoz. 

O texto da convocatoria deberá expresar de forma clara a hora e o lugar onde terá lugar e ha de 

ser comunicado a todos os medios de comunicación. 

Un exemplo tipo sería: 

“A Dirección do Plan Territorial de Emerxencias Transfronteirizas comunica que hoxe, ás 

(hh:mm) horas, ofrecerase unha conferencia de prensa na sala (nome da sala) situada na rúa 

(dirección da sala) para informar de (enumerar os puntos para informar)” 

1.6. Notificación de aplicación de medidas de autoprotección 

Aviso urxente a toda a poboación que neste momento atópese en (área xeográfica da zona da 

emerxencia) e arredores. 

(Organismo competente en protección civil) informa á poboación que se produciu un accidente 

en (área xeográfica da zona da emerxencia). 

Neste momento, está a traballarse para coñecer o alcance e as consecuencias que esta 

emerxencia pode ocasionar. 

Todas as persoas que se atopen dentro da zona (área xeográfica da zona da emerxencia), deben 

seguir as seguintes instrucións e aplicar as medidas de  autoprotección necesarias para garantir 

a súa seguridade: 

• Non circulen pola rúa. 

• Confínense dentro dos edificios e permanezan neles. 

• Corten as subministracións de auga, gas e electricidade. 

• Pechen hermeticamente portas e xanelas. 

• Non tenten ir buscar a ningunha persoa. 

• Permanezan atentos ás informacións que Protección Civil emitirá a través dos medios 

de comunicación (pódense citar os medios). 
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1.7. Notificación de aviso de evacuación 

Aviso urxente a toda a poboación que neste momento atópese en (área xeográfica da zona da 

emerxencia). 

(Organismo competente en protección civil) pon no seu coñecemento que debido a (causa pola 

que se fai a evacuación) vai realizar a evacuación da poboación afectada. 

A todas as persoas que se atopan, neste momento en (zonas onde se vai a proceder á 

evacuación), pedímoslle sobre todo calma e que sigan estritamente as seguintes medidas: 

• Saian todos das súas casas cara aos seguintes puntos de reunión: (puntos de 

concentración) 

• Non utilicen os medios móbiles propios. 

• Recollan aos nenos que se atopen no seu camiño. 

• Déixense orientar por servizos de seguridade e membros dos grupos de emerxencias. 

• Permanezan atentos aos comunicados que (Organismo competente en protección civil) 

emitirá a través dos (sistemas de megafonía se procede), ou a través das emisoras de 

radio (emisoras de radio definidas). 

• Leven consigo a documentación, e as medicinas persoais que necesiten. 

• Se existe algún enfermo ou impedido, chamen a algúns dos seguintes números de 

teléfono e esperen a chegada da ambulancia: (relación de teléfonos). 
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2. FICHAS DE NOTIFIACIÓN DE ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DO PTET 

2.1. FICHA DE NOTIFICACIÓN DE ACTIVACIÓN Do PTET 

Actuando como responsable da Dirección do Plan Territorial de Emerxencias Transfronteirizas 

(PTET), de acordo coas responsabilidades e competencias establecidas no cargo, e  

VISTAS: 

 As predicións de ……………………… 

 A evolución negativa das incidencias en ………………………… 

 A información facilitada por ……………………………… 

O crecente número de urxencias xestionadas polos servizos de emerxencias de (área 

xeográfica determinada) relacionadas co episodio de (emerxencia ocorrida). 

ESCOITADA a recomendación efectuada desde a (Organismo competente en protección civil), 

unha vez analizada a situación e as previsións desfavorables na súa evolución. 

 

E tras informar á persoa titular de (a administración pública de goberno da área territorial 

correspondente), sendo as (hh:mm) horas, DECLARO: 

 

A activación do  PTET en (fase/situación correspondente) para (área xeográfica inicialmente 

afectada), ordenando que se proceda á súa aplicación segundo procedemento existente. 

 

 

 

(Poboación), a (día) de (mes) de (ano) 

O/A DIRECTORA/A DE O PLAN TERRITORIAL 

DE EMERXENCIAS TRANSFRONTEIRIZAS 
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2.2. Ficha de notificación de cambio de nivel do PTET 

Actuando como responsable da Dirección do Plan Territorial de Emerxencias Transfronteirizas 

(PTET), de acordo coas responsabilidades e competencias establecidas no cargo, e  

VISTAS: 

A activación en (fase/nivel correspondente) do  PTET para (área xeográfica), efectuada 

o (dd/mm/ aaaa) ás (hh:mm) horas  

As predicións de ……………………… 

A evolución (positiva/negativa) das incidencias en ………………………… 

A información facilitada por ……………………………… 

O (crecente/decrecente) número de urxencias xestionadas polos servizos de 

emerxencias de (área xeográfica determinada) relacionadas co episodio de 

(emerxencia ocorrida). 

 

ESCOITADA a recomendación efectuada desde o (Organismo competente en protección civil), 

unha vez analizada a situación e as previsións (favorables/desfavorables) na súa evolución. 

 

E tras informar á persoa titular de (a administración pública de goberno da área territorial 

correspondente), sendo as (hh:mm) horas, DECLARO: 

 

A activación do  PTET en (fase/situación correspondente) para (área xeográfica inicialmente 

afectada), ordenando que se proceda á súa aplicación segundo procedemento existente. 

 

 

 

(Poboación), a (día) de (mes) de (ano) 

O/A DIRECTORA/A DE O PLAN TERRITORIAL 

DE EMERXENCIAS TRANSFRONTEIRIZAS 
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2.3. Ficha de notificación de desactivación do PTET 

Actuando como responsable da Dirección do Plan Territorial de Emerxencias Transfronteirizas ( 

PTET), e tras o desenvolvemento do Plan desde a súa activación, que se resume nos seguintes 

fitos: 

 

DÍA HORA FEITO 

  Activación do PTET para (área xeográfica) 

  Desactivación do PTET para (área xeográfica) 

  Activación da situación (situación) do PTET para (área xeográfica) 

 

VISTAS: 

As predicións emitidas desde ……………………… 

A evolución positiva das incidencias en ………………………… 

A información facilitada por ……………………………… 

A normalización do número de urxencias xestionadas polos servizos de emerxencias de 

(área xeográfica determinada) relacionadas co episodio de (emerxencia ocorrida). 

 

ESCOITADA a recomendación efectuada desde o (Organismo competente en protección civil), 

unha vez analizada a situación e as previsións favorables na súa evolución. 

 

E tras informar á persoa titular de (a administración pública de goberno da área territorial 

correspondente), sendo as (hh:mm) horas, DECLARO: 

 

A desactivación do PTET para (área xeográfica inicialmente afectada) onde permanecía 

activado, ordenando que se proceda á súa aplicación segundo procedemento existente. 

 

(Poboación), a (día) de (mes) de (ano) 

O/A DIRECTORA/A DE O PLAN TERRITORIAL 

DE EMERXENCIAS TRANSFRONTEIRIZAS 

 

 

 

 


