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1. DEFINICIÓN, OBXECTIVOS E MARCO LEGAL 

1.1. Introdución 

A Unión Europea traballa de forma proactiva pola seguridade e protección civil de todos os 

cidadás dentro e fóra das súas fronteiras. Mostra de iso é o Artigo 196 do Tratado de 

Funcionamento da Unión Europea xunto coas múltiples iniciativas levadas a cabo en materia de 

protección civil, unha delas é o Mecanismo de Protección Civil da Unión Europea, dependente 

da Dirección Xeral de Protección Civil e Operacións de Axuda Humanitaria. Este mecanismo ten 

como finalidade establecer unha asistencia coordinada dos Estados participantes en caso de 

emerxencia. 

Con tal motivo, as redes de cooperación entre países lindeiros están dotadas de liñas específicas 

que lle permiten cooperar e establecer protocolos de actuación en caso de emerxencia. Para tal 

fin nace o proxecto “Asistencia Recíproca Interrexional en Emerxencias e Riscos 

Transfronteirizos” encadrado no marco do programa INTERREG V-A España Portugal 2014- 2020 

dentro do eixe de crecemento sostible a través dunha cooperación transfronteiriza pola 

prevención de riscos e a mellora da xestión de recursos naturais, baixo o obxectivo de promover 

a adaptación ao cambio climático e á prevención e xestión de riscos. 

Dito proxecto ten como obxectivo o establecemento dun mecanismo de colaboración entre os 

servicios responsables da xestión e mobilización de recursos ante emerxencias importantes 

ocorridas na zona ARIEM.  

Da coordinación entre España e Portugal en aquelas áreas con riscos e condicións climáticas 

similares, elabórase o presente Plan Territorial de Emerxencias Transfronteirizas que pretende 

servir como marco de referencia para a xestión conxunta de recursos humanos e materiais en 

situacións de risco xunto coa mellora da xestión e coordinación in situ de emerxencias neste 

territorio transfronteirizo. 

1.2. Definición 

O Plan Territorial de Emerxencias Transfronteirizas (PTET) é unha ferramenta ou instrumento 

técnico (sen alcanzar unha natureza normativa), que ten como finalidade dar aos diferentes 

territorios implicados unha solución organizativa e de coordinación estratéxica e integradora en 

materia de emerxencias fronte aos riscos definidos e identificados, con especial mención a 

aqueles que deriven dos efectos do cambio climático, para os territorios transfronteirizos entre 

España e as áreas norte e centro de Portugal. 

O presente Plan é un instrumento que comprende un conxunto de procedementos de 

prevención e resposta fronte a calquera situación de emerxencia que se produza no ámbito 

territorial sinalado. Este documento ten unha natureza aberta e revisable, coa finalidade de ser 

actualizado de forma periódica ao tempo que se presenta como un documento transversal e 

multisectorial, axuntando e conciliando os valores propios e a casuística diferenciadora 

existente na área abarcada. 

Para a elaboración do PTET, tivéronse en conta os criterios e directrices existentes nas diferentes 

normativas básicas de cada unha das administracións implicadas no mesmo. Todo iso, buscando 

a integración cos plans existentes de ámbito superior. 
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Do mesmo modo, establécense os criterios e as directrices que permitan integrar nel os plans 

de ámbito inferior. 

1.3. Carácter do plan 

Neste sentido, o PTET ten carácter de instrumento técnico que comprenderá un conxunto de 

procedementos de actuación que constituirán o sistema e dispositivo de resposta fronte a 

calquera situación de emerxencia que se produza no ámbito territorial ARIEM, co fin de: 

• Definir as bases e os criterios da planificación. 

• Establecer as directrices para a planificación territorial na xestión de emerxencias na 

zona ARIEM. 

• Proporcionar os mecanismos e sistemas para a integración e articulación dos plans da 

zona ARIEM. 

• Definir a estrutura operativa de resposta para facer fronte a calquera emerxencia que 

poida producirse na zona ARIEM. 

• Determinar o programa de implantación, mantemento e actualización do PTET. 

Os plans de ámbito inferior ao PTET, para integrarse neste, deberán ser aprobados ou 

homologados, se é o caso, por o órgano competente que se determine regulamentariamente, e 

publicada a aprobación ou homologación nos diarios oficiais correspondentes. 

1.4. Obxectivos 

O Plan Territorial de Emerxencias Transfronteirizas ten como máxima a protección das persoas, 

o medio ambiente e o patrimonio que poida verse afectado. Todo iso, engloba unha axeitada 

planificación e definición das actuacións para alcanzar unha resposta rápida e eficaz ante 

situacións de emerxencias fronte aos riscos identificados e analizados, dentro dun marco de 

colaboración e resposta común por parte dos servicios operativos da zona ARIEM. 

Ademais do citado obxectivo xeral, indícanse como obxectivos específicos os seguintes: 

• Dispoñer dun estudio pormenorizado no cal se identifiquen, definan e delimiten os 

riscos da zona ARIEM, tanto de carácter natural como antrópico, especialmente aqueles 

derivados das consecuencias do cambio climático. 

• Reforzar a capacidade operativa incorporando NTIC e novos medios para a prevención 

e xestión de riscos. 

• Formar de maneira especializada na resposta aos riscos detectados e no uso dos medios 

adquiridos. 

• Sensibilizar á poboación sobre os riscos identificados, as vías de prevención e 

autoprotección ante as posibles situacións de riscos que se poidan dar. 

• Inventariar os recursos existentes de intervención ante emerxencias, estudiar as 

necesidades de dotación de materiais e equipamentos específicos para facilitar o 

traballo conxunto dos equipos transfronteirizos en función dos riscos detectados, con 

especial atención ao impulso do uso das NTIC no ámbito da xestión e atención de 

emerxencias. 
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• Definir un plan ou estratexia de actuación e resposta fronte a calquera situación de 

emerxencia que se produza no ámbito territorial ARIEM. 

• Harmonizar os procedementos técnicos a través da creación de modelos de 

organización común, procesos e estruturas transfronteirizas que permitan elaborar 

estratexias de diversos riscos que abarquen riscos naturais e humanos de carácter 

transfronteirizo dando unha mención especial a aqueles relacionados cos diferentes 

protocolos e tácticas de prevención e extinción de incendios forestais. 

• Determinar a posibilidade de creación dunha Rede de Mando Operativo Único para a 

xestión conxunta dos recursos humanos e materiais en situacións de risco que melloren 

tanto a xestión como a coordinación in situ de emerxencias. 

• Impulsar a cooperación territorial interrexional dando lugar á creación de sinerxías que 

eviten os solapamentos e as duplicidades, coa fin de alcanzar unha óptima integración 

dos servicios de emerxencias para a asistencia recíproca en situacións de risco, 

optimizando medios e recursos. 

1.5. Antecedentes e marco legal 

No presente punto recóllese a lexislación implicada na xestión das emerxencias que abarca o 

PTET en toda a área ARIEM. Dentro da normativa básica existente para as emerxencias na 

Península Ibérica, realizarase unha desagregación para cada un dos países que a compoñen. 

Respecto a España, a norma básica de Protección Civil que da cobertura ás múltiples 

emerxencias é la Lei 17/2015, do 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección Civil publicada 

no Boletín Oficial do Estado número 164 do 10 de xullo de 2015, establecendo o Sistema 

Nacional de Protección Civil como instrumento esencial para asegurar a coordinación, a 

cohesión e a eficacia das políticas públicas de protección civil, así como regular as competencias 

da Administración Xeral do Estado na materia. 

1.5.1. Normativa española 

1.5.1.1. Normativa básica 

• Constitución Española do 27 de decembro de 1978. 

• Lei 17/2015, do 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección Civil. 

• Real Decreto 1378/1985, do 1 de agosto, sobre medidas provisionais para a actuación 

en situacións de emerxencia nos casos de grave risco, catástrofe ou calamidade pública. 

• Real Decreto 407/1992, do 24 de abril, polo que se aproba a Norma Básica de Protección 

Civil. 

• Orde PCI/488/2019, do 26 de abril, pola que se publica a Estratexia Nacional de 

Protección Civil, aprobada por o Consello de Seguridade Nacional. 

1.5.1.2. Normativa en materia de incendios forestais 

• Real Decreto 893/2013, do 15 de novembro, por o que se aproba a Directriz básica de 

planificación de protección civil de emerxencia por incendios forestais. 
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• Resolución de 31 de outubro de 2014, da Subsecretaría, por a que se publica o Acordo 

do Consello de Ministros de 24 do outubro de 2014, polo que se aproba o Plan Estatal 

de Protección Civil para Emerxencias por Incendios Forestais. 

1.5.1.3. Normativa en materia de risco sísmico 

• Resolución do 5 de maio de 1995, da Secretaría de Estado de Interior, pola que se dispón 

a publicación do Acordo do Consello de Ministros polo que se aproba a Directriz Básica 

de Planificación de Protección Civil ante o Risco Sísmico. 

• Resolución do 29 de marzo de 2010, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do 

Consello de Ministros de 26 de marzo de 2010, polo que se aproba o Plan Estatal de 

Protección Civil ante o Risco Sísmico. 

1.5.1.4. Normativa en materia de inundacións 

• Resolución do 31 de xaneiro de 1995, da Secretaría de Estado de Interior, pola que se 

dispón a publicación do Acordo do Consello de Ministros polo que se aproba a Directriz 

Básica de Planificación de Protección Civil ante o Risco de Inundacións. 

• Resolución do 2 de agosto de 2011, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo do 

Consello de Ministros do 29 de xullo de 2011, polo que se aproba o Plan Estatal de 

Protección Civil ante o risco de inundacións. 

• Real Decreto 903/2010, do 9 de xullo, de avaliación e xestión de riscos da inundación. 

• Real Decreto 18/2016, do 15 de xaneiro, polo que se aproban os Plans de xestión do 

risco de inundación das demarcacións hidrográficas do Guadalquivir, Segura, Júcar e da 

parte española das demarcacións hidrográficas do Miño-Sil, Douro, Taxo, Guadiana, 

Ebro, Ceuta e Melilla. 

• Real Decreto 19/2016, do 15 de xaneiro, polo que se aproba o Plan de xestión do risco 

de inundación da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. 

1.5.1.5. Normativa en materia de risco químico 

• Real Decreto 1196/2003, do 19 de setembro, pola que se aproba a Directriz básica de 

protección civil para o control e planificación ante o risco de accidentes graves nos que 

interveñen sustancias perigosas. 

• Real Decreto 1070/2012, do 13 de xullo, polo que se aproba o Plan estatal de protección 

civil ante o risco químico. 

• Real Decreto 840/2015, do 21 de setembro, polo que se aproban medidas de control 

dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan sustancias perigosas. 

1.5.1.6. Normativa en materia de transporte de mercancías perigosas 

• Lei 16/1987, do 30 de xullo, de Ordenación dos Transportes Terrestres. 

• Real Decreto 387/1996, do 1 de marzo, polo que se aproba a Directriz Básica de 

Planificación de Protección Civil ante o risco de accidentes nos transportes de 

mercancías perigosas por estrada e ferrocarril. 

• Real Decreto 412/2001, do 20 de abril, polo que se regulan diversos aspectos 

relacionados co transporte de mercancías perigosas por ferrocarril. 
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• Real Decreto 97/2014, do 14 de febreiro, polo que se regulan as operacións de 

transporte de mercancías perigosas por estrada en territorio español. 

• Orde FOM/606/2018, do 25 de maio, sobre o contido do informe anual para o 

transporte de mercancías perigosas por estrada. 

• Orde INT/3716/2004, do 28 de outubro, pola que se publican as fichas de intervención 

para a actuación dos servicios operativos en situacións de emerxencia provocadas por 

accidentes no transporte de mercancías perigosas por estrada e ferrocarril. 

• Resolución de 6 de outubro de 2011, da Dirección Xeral de Protección Civil e 

Emerxencias, pola que se publica a nova relación de números telefónicos a utilizar para 

a notificación de accidentes e outros datos de interese nos transportes de mercancías 

perigosas por estrada e ferrocarril. 

1.5.1.7. Normativa básica da Comunidade Autónoma de Galicia 

• Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia. 

• Decreto 292/2008, do 30 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da 

Axencia Galega de Emerxencias. 

• Decreto 223/2007, do 5 de decembro, polo que se aproba o Estatuto da Axencia Galega 

de Emerxencias. 

• Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia. 

• Decreto 277/2000 do 9 de novembro polo que se designan os órganos autonómicos 

competentes en materia de control de riscos inherentes aos accidentes graves nos que 

interveñan substancias perigosas. 

1.5.1.8. Normativa básica da Comunidade Autónoma de Castela e León 

• Lei 4/2007, do 28 de marzo, de Protección Cidadá de Castela e León. 

• Decreto 4/2019, do 28 de febreiro, polo que se aproba o Plan Territorial de Protección 

Civil de Castela e León (PLANCAL). (BOCyL número 43, de 4 de marzo de 2019). 

• Orde FYM/1023/2012, de 19 de novembro, pola que se crea o ficheiro de datos de 

carácter persoal denominado Rexistro de Plans de Autoprotección de Castela e León 

(BOCYL, 5 de decembro de 2012). 

• Orde FYM/123/2013, de 15 febreiro, pola que se modifica a Orde MAM/851/2010, de 7 

de xuño, pola que se declaran zonas de alto risco de incendio na Comunidade de Castela 

e León. 

• Acordo 19/2010, da Xunta de Castela e León, polo que se aproba o Plan de Protección 

Civil ante o Risco de Inundacións na Comunidade de Castela e León (INUNcyl). 

• Decreto 192/2001, do 19 de xullo, polo que se determinan os órganos competentes da 

Comunidade de Castela e León a efectos da aplicación de medidas de control dos riscos 

inherentes aos accidentes graves nos que interveñan sustancias perigosas. 

• Acordo 3/2008, do 17 de xaneiro, da Xunta de Castela e León, polo que se aproba o Plan 

de Protección Civil ante o Risco de Transportes de Mercancías Perigosas de Castela e 

León. 



 

 

12 de 124 

1.5.2. Normativa portuguesa 

Complementariamente en Portugal, a normativa de carácter básico para a Protección Civil que 

da cobertura ás múltiples emerxencias é a Lei Fundamental de Protección Civil. Lei n. º 27/2006, 

de 3 de xullo (alterada por a Lei Orgánica n. º 1/2011, do 30 de novembro e pola Lei n. º 80/2015, 

do 3 de agosto), como ferramenta esencial que asegura a coordinación, a cohesión e a eficacia 

das políticas públicas de protección civil. 

• Lei de Bases da Proteção Civil. Lei n. º 27/2006, de 3 de julho (Alterada pela Lei Orgânica 

n. º 1/2011, de 30 de novembro e pela Lei n. º 80/2015, de 3 de agosto, que republica o 

diploma). 

•  Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro. Decreto-Lei n. º 72/2013, de 

31 de maio (Sistema criado pelo Decreto-Lei n. º 134/2006, de 25 de julho, e alterado 

pelo Decreto-Lei n. º 114/2011, de 30 de novembro).  

• Orgânica do Ministério da Administração Interna. Decreto-Lei n. º 126-B/2011, de 29 de 

dezembro (alterado  pelo Decreto-Lei n. º 163/2014, de 31 de outubro, pelo Decreto-Lei 

n. º 161-A/2013, de 2 de dezembro e  pelo Decreto-Lei n.º 112/2014, de 11 de julho). 

• Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil:Decreto-Lei n. º 

45/2019, de 1  de abril. Até à entrada em funcionamento das novas estruturas 

operacionais, mantêm-se as previstas nos artigos 18. º e 20. º do Decreto-Lei n. º 

73/2013 de 31 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n. º 163/2014, de 31 

de outubro. Até à aprovação da portaria a que se refere o artigo 21. º da Lei n. º 4/2004, 

de 15 de janeiro, mantém-se a estrutura nuclear estabelecida no âmbito do Decreto-Lei 

n. º 73/2013 de 31 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n. º 163/2014, de 

31 de outubro.  

• Regime Jurídico do Sistema de Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira. Decreto 

Legislativo Regional n. º 16/2009/M, de 30 de junho. 

• Orgânica do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM. Decreto Legislativo Regional n. 

º 17/2009/M, de 30 de junho. 

• Orgânica do Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores. Decreto 

Legislativo Regional n. º 7/99/A, de 19 de março  (Alterado pelo Decreto Legislativo 

Regional n. º 39/2006/A, de 31 de outubro  e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 

11/2007-A, de 23 de abril)  

• Organização dos Serviços Municipais de Proteção Civil. Lei n. º 65/2007, de 12 de 

novembro. 

• Normas de Funcionamento da Comissão Nacional de Protecção Civil. Portaria n. º 

302/2008, de 18 de abril. 

• Regulamento de Funcionamento dos Centros de Coordenação Operacional. Declaração 

n. º 344/2008. 

• Critérios e Normas Técnicas para a Elaboração de Planos de Emergência de Protecção 

Civil. Resolução n. º 25/2008, de 18 de julho. 

• Conta de emergência que permite adoptar medidas de assistência a pessoas atingidas 

por catástrofe ou calamidade. Decreto-Lei n. º 112/2008, de 1 de julho.  
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• Lei de Segurança Interna. Lei n. º 53/2008, de 29 de agosto. 

• Portaria define o âmbito, o modo de reconhecimento e as formas de cooperação em 

atividades de proteção civil das organizações de voluntariado de proteção civil (OVPC). 

Portaria n. º 91/2017, de 2 de março. 

  



 

 

14 de 124 

2. INFORMACIÓN TERRITORIAL 

A zona ARIEM preséntase como a área xeográfica obxecto do Plan Territorial de Emerxencias 

Transfronterizas (PTET) e abarca un territorio transfronterizo binacional España- Portugal coa 

seguinte distribución territorial para ambos países: 

 

Figura 1. Zona ARIEM. 

2.1. Área española 

2.1.1. Comunidade Autónoma de Galicia 

O conxunto territorial formado por Galicia e o Norte de Portugal ata o río Douro da lugar a unha 

rexión natural definida por as súas características xeográficas e xeolóxicas. Dita rexión natural 

pódese considerar ampliada por parte do territorio asturiano, que en conxunción co Bierzo, 

ofrecen unha transición paisaxística coas comunidades lindeiras. 
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Figura 2. Comunidade Autónoma de Galicia. 

2.1.1.1. Localización 

A estrutura de xestión administrativa establece a Galicia como un territorio formado por catro 

provincias: A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, situándoa nos paralelos 41º 50´ 

(concorrencia do río Támega con el río Porto en Feces) e 43º 47´ 25´´ de latitude norte (Estaca 

de Bares) e os meridianos 9º 18´18´´ (cabo Touriñán) e de 6º 51´ lonxitude oeste de Greenwich 

(área de la Serra do Eixe xunto ás provincias de Zamora, León e Ourense). 

Para este Plan centrarémonos no estudio territorial das provincias de Ourense e Pontevedra, 

ambas implicadas na área ARIEM. 
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  Ourense Pontevedra 

Límites (Km)     

      Terrestres 598 364 

      Peninsulares - 398 

      Insulares - 109 

      Total 598 871 

Latitude     

      Extremo setentrional 42º 34'N 42º52'N 

      Extremo meridional 41º49'N 41º52'N 

Lonxitude     

      Extremo oriental 6º44'W 7º52'W 

      Extremo occidental 8º22'W 8º57'W 
Táboa 1. Límite e situación. Fonte: IGE. 

A base territorial de Galicia está determinada en 29.574,4 km2, dos cales Ourense abarca 7.273,4 

km2; e Pontevedra 4.495,5 km2  (IGE. 2019), deste modo Galicia representa en base á súa 

extensión un 5,85% da superficie total de España. 

A continuación, móstrase unha táboa coa desagregación de termos municipais incluídos na área 

ARIEM xunto coa súa superficie. 

Provincia Municipio Superficie (km2) 

Ourense Baltar 94 

Ourense Bande 99 

Ourense Blancos, Os 47,6 

Ourense Calvos de Randín 97,9 

Ourense Cualedro 117,6 

Ourense Entrimo 84,5 

Ourense Gudiña, A 171,4 

Ourense Laza 215,9 

Ourense Lobeira 68,9 

Ourense Lobios 168,4 

Ourense Mezquita, A 104,3 

Ourense Monterrei 119,1 

Ourense Muíños 109,6 

Ourense Oímbra 71,9 

Ourense Padrenda 57 

Ourense Porqueira 43,4 

Ourense Quintela de Leirado 31,3 

Ourense Rairiz de Veiga 72,1 

Ourense Riós 114,4 

Ourense Sandiás 52,8 

Ourense Sarreaus 77,3 

Ourense Tomiño 106,6 

Ourense Trasmiras 56,7 

Ourense Veiga, A 290,5 

Ourense Verea 94,2 
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Provincia Municipio Superficie (km2) 

Ourense Verín 94,1 

Ourense Viana do Bolo 270,4 

Ourense Vilar de Barrio 106,7 

Ourense Vilar de Santos 20,7 

Ourense Vilardevós 152,1 

Ourense Xinzo de Limia 132,7 

Pontevedra Arbo 42,9 

Pontevedra Crecente 57,5 

Pontevedra  Guarda, A 20,5 

Pontevedra Neves, As 65,5 

Pontevedra Oia 83,3 

Pontevedra Porriño, O 61,2 

Pontevedra Rosal, O 44,1 

Pontevedra Salvaterra de Miño 62,5 

Pontevedra Tui 68,3 
Táboa 2. Superficie de cada municipio en zona ARIEM para Ourense e Pontevedra. 

2.1.1.2. Indicadores socioeconómicos 

2.1.1.2.1. Demografía 

Historicamente, a Comunidade Autónoma de Galicia presenta unha elevada taxa de dispersión 

da poboación respecto ao resto de España, cunha situación socioeconómica moi dispar entre o 

litoral e interior. A poboación concéntrase nas áreas de costa, fundamentalmente en Vigo, A 

Coruña e Pontevedra. 

Galicia distribúese administrativamente en catro provincias, das cales nos centraremos en dúas, 

Ourense e Pontevedra e á súa vez nos termos municipais afectados pola área ARIEM. Para eles, 

realizáronse dous gráficos, un para cada provincia cos municipios afectados por a citada zona, 

estes gráficos abarcan un período de 30 anos comparando 3 censos da poboación en cada 

municipio. 

O primeiro dos gráficos correspóndese coa provincia de Ourense, onde se pode comprobar o 

notable descenso na maioría de axuntamentos a excepción de dous de eles, Xinzo de Limia e 

Verín, sendo dúas das entidades de maior poboación do conxunto. 
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Figura 3. Gráfico da evolución demográfica nos municipios ARIEM de Ourense. Fonte: IGE 2019. 

Respecto á provincia de Pontevedra, pódese apreciar como a influencia da costa das áreas 

industriais como son O Porriño e Vigo favoreceron o mantemento da poboación ou incluso o 

aumentaron. 

 

Figura 4. Gráfico da evolución demográfica nos municipios ARIEM de Pontevedra. Fonte: IGE. 

Respecto ás densidades da poboación, móstrase unha táboa que mostra a densidade nos 

municipios da área ARIEM como dato de referencia á hora de coñecer a carga da poboación 

nestes municipios. 
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Provincia Municipio 
Densidade (Nº/Sup 

km2) 

Ourense Baltar 11,0 

Ourense Bande 19,8 

Ourense Blancos, Os 21,0 

Ourense Calvos de Randín 10,9 

Ourense Cualedro 16,4 

Ourense Entrimo 16,1 

Ourense Gudiña, A 8,6 

Ourense Laza 7,1 

Ourense Lobeira 13,3 

Ourense Lobios 12,5 

Ourense Mezquita, A 11,6 

Ourense Monterrei 24,5 

Ourense Muíños 15,8 

Ourense Oímbra 27,4 

Ourense Padrenda 38,1 

Ourense Porqueira 23,0 

Ourense 
Quintela de 
Leirado 

22,9 

Ourense Rairiz de Veiga 22,1 

Ourense Riós 15,7 

Ourense Sandiás 25,5 

Ourense Sarreaus 18,2 

Ourense Trasmiras 26,9 

Ourense Veiga, A 3,6 

Ourense Verea 12,3 

Ourense Verín 153,7 

Ourense Viana do Bolo 11,8 

Ourense Vilar de Barrio 14,7 

Ourense Vilar de Santos 44,5 

Ourense Vilardevós 13,9 

Ourense Xinzo de Limia 77,7 

Pontevedra Arbo 73,0 

Pontevedra Crecente 40,8 

Pontevedra Guarda, A 508,2 

Pontevedra Neves, As 65,3 

Pontevedra Oia 37,2 

Pontevedra Porriño, O 294,7 

Pontevedra Rosal, O 147,8 

Pontevedra 
Salvaterra de 
Miño 

152,7 

Pontevedra Tomiño 128,0 

Pontevedra Tui 253,2 
Táboa 3. Densidade da poboación para os municipios da zona ARIEM. Fonte: IGE 2019. 
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2.1.1.2.2. Actividade económica 

A actividade económica xera riqueza e asenta poboación, no seguinte gráfico móstrase a taxa 

de paro para a provincia de Ourense e Pontevedra actualizada a 2019, cunha significativa 

diferencia entre ambas. 

Pontevedra mostra unha maior taxa de paro respecto á provincia veciña de Ourense superando 

a esta última nun punto. 

 

Figura 5. Taxa de paro para as provincias de Ourense e Pontevedra. Fonte: IGE 2019. 

Tradicionalmente Galicia mostrou un gran peso no sector primario, sen embargo, isto foi 

mudando co paso dos anos para dar paso a un potente sector servicios que se presenta como o 

sector referente que maior porcentaxe de ocupación presenta dentro da comunidade.  

 

Figura 6. Porcentaxe de ocupación por sectores de actividade para Galicia en 2018. Fonte: IGE 2018. 

2.1.1.3. Rede de Infraestruturas 

2.1.1.3.1. Rede viaria 

Galicia alberga unha rede de estradas cunha lonxitude total de 17.779 km (IGE., 2017) cuxa 

titularidade pertence ás diferentes administracións, como son a Central, Autonómica, Provincial 

e Local. 

Do conxunto da rede de estradas existente, faise especial mención á existencia da autovía A-52 

ou  Autovía das Rias Baixas, que atravesa o sur de Galicia unindo as localidades de Benavente na 

provincia de Zamora e O Porriño na de Pontevedra. Esta estrada ten como finalidade dar 

conexión ás provincias de Pontevedra, Ourense e Zamora coa A-6, con orixe en Madrid.  
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A A-52, posúe unha importante carga de tráfico diario tanto de persoas como de mercancías, 

converténdose nunha das principais vías de comunicación coa meseta e dentro da propia 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Figura 7. Rede viaria principal de Galicia. 

2.1.1.3.2. Rede ferroviaria 

Actualmente, o ferrocarril da cobertura entre si ás principais cidades galegas e comunica Galicia 

co resto de España e Portugal. O plan de inversións na rede ferroviaria galega contempla o AVE 

que interconectará así mesmo as principais cidades galegas e as comunicará con Madrid nun 

tempo razoable en canto a medio de transporte e distancia a recorrer. 
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Figura 8. Rede ferroviaria de Galicia. 

 

2.1.1.3.3. Rede aérea 

Galicia conta con tres aeroportos destinados a voos comerciais e de transito de viaxeiros. Estes 

tres aeroportos son: 

• Aeroporto de Alvedro (Culleredo – A Coruña). 

• Aeroporto de Lavacolla (Lavacolla- Santiago de Compostela). 

• Aeroporto de Peinador (Peinador- Vigo). 

Paralelamente, a rexión galega conta cunha totalidade de 42 heliportos e 17 aeródromos que 

dan cobertura a multitude de actividades que se desenvolven de forma habitual, como poden 

ser usos comerciais, de emerxencias ou tránsito de pasaxeiros. 
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Figura 9. Rede aérea zona ARIEM. 

2.1.1.3.4. Rede portuaria 

Ao largo de toda a liña de costa, que ronda os 1.720 km de lonxitude, Galicia conta con 129 

portos. Entre os que se poden encontrar portos pesqueiros, comerciais, deportivos e de uso 

privado. 

No que incumbe ao presente Plan, a provincia de Pontevedra conta con 45 portos de diferentes 

actividades, de eles destacamos o Porto de Vilagarcía de Arousa, Marín e Vigo.  

Vilagarcía de Arousa goza dunha privilexiada localización ao Noroeste da Península Ibérica, no 

centro xeográfico do Eixe Atlántico e punto de referencia nas resgardadas augas da Ría de 

Arousa. Próximo á Autopista do Atlántico e á Autovía das Rías Baixas, o recinto portuario dispón 

dunha propia conexión férrea, que da enlace coa rede nacional de transporte combinado de 

RENFE. Do mesmo modo, a proximidade deste porto cos aeroportos de Santiago e Vigo propicia 

o traslado de calquera mercancía por todo o mundo. 

Seguindo de norte a sur, encóntrase o Porto de Marín que posúe unha superficie total próxima 

a 800.000 metros cadrados. En augas da ría de Pontevedra e ao abrigo das Illas Ons, o que lle 

confire unhas circunstancias favorables para a realización de todo tipo de operacións portuarias, 

ademais de contar cunha óptima derrota de entrada a Europa para as principais rutas 

internacionais de tráfico marítimo. 

Por último, o Porto de Vigo localizado no noroeste da Península Ibérica e a 45 millas ao sur da 

liña Atlántico Norte, exercendo influencia ademais de na súa zona, no norte de Portugal e 

Castela, con importantes cifras de entradas de buques anuais. Este porto encóntrase ben 

conectado cos arredores e o interior, cunha ampla rede de estradas, autopistas e vías rápidas, 

ademais de ferrocarril e aeroporto, o que confire unha gran conectividade de servicios para os 

usuarios. 
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Situado de maneira central no eixe A Coruña / Oporto / Lisboa estando conectado por autopista 

con ambas cidades ademais de Pontevedra, Braga, Barcelos, Maia, etc., sen esquecer a conexión 

con Madrid a través da autovía das Rias Baixas A-52. 

 

Figura 10. Rede portuaria de Galicia. 

2.1.1.4. Ámbito xeográfico 

2.1.1.4.1. Clima 

A Comunidade Autónoma de Galicia dada a súa localización enmarcada entre os 42 e 44 grados 

de latitude norte, nunha posición excéntrica dentro do continente, está condicionada por a 

confluencia de diversas masas de aire que provocan unha extraordinaria variedade de situacións 

climáticas. Dita excentricidade, confírelle un marcado carácter oceánico que se transfire nunha 

notoria suavidade térmica, con elevada humidade e abundancia de precipitacións. 

O seu clima caracterízase por ser de tipo oceánico, en xeral tépedo e húmido (motivado por a 

influencia atlántica), de gran variación ao largo do ano. Nas provincias de Ourense e Pontevedra 

asimílase a un clima mediterráneo, por o período seco de verán no que se dan situación de seca 

ao largo dos meses de Xullo e Agosto. 
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Son diversos os factores que determinan o clima; a latitude, a súa orografía complexa e a 

exposición ao mar. 

A latitude citada anteriormente, confire unha posición na que se ve sometida a influencia tanto 

de aire polar como a procedente dos trópicos. A Fronte Polar, que separa ambas masas de aire, 

sufre cambios de latitude estacionais que afectan en gran medida a Galicia, xa que en verán 

ascende a latitudes maiores (chegando a situarse sobre os 60º N), dando lugar a unha influencia 

do anticiclón subtropical das Azores, que dan lugar a un clima cálido e seco ao impedir o 

movemento das borrascas. Polo contrario en inverno, a Fronte Polar descende ata chegar a 

situarse sobre o teito de Gibraltar (en torno aos 35º N), dando lugar a unha influencia das baixas 

presións, que darán lugar a chuvias e aire frío. En ocasións chega a producirse unha entrada de 

aire procedente dos anticiclóns polares, instalándose entón un tempo moi frío e seco. 

Cabe destacar a influencia do relevo na circulación atmosférica, a historia xeolóxica de Galicia 

modelou unha orografía moi variada, dando lugar a altas chairas na meseta de Lugo, en 

contraposición coas profundas depresións próximas ao litoral. No Sureste, emerxen altas serras 

que prolongan por o Noroeste. No norte podemos encontrar costas acantiladas, que poden 

alcanzar os 600 metros de altura. Todo iso segue unha estrutura graduada que descende desde 

o interior cara a costa, costa que alberga ricas e diversas rías. 

O mar exerce un efecto regulador de gran importancia, o efecto termorregulador da auga 

suaviza as temperaturas tanto en inverno como en verán, de forma que a costa posúe unha 

amplitude térmica moderada, mentres que terra dentro é varios grados maior. Poderíase dicir 

que existe un clima oceánico na costa e un clima mais continental nas provincias de Lugo e 

Ourense.  

Estes climas, favorecen unhas temperaturas medias anuais moi distintas; de 6º de media nas 

montañas do Sureste e de mais de 13º na costa (chegando aos 15º nas Rías Baixas). Do mesmo 

modo, son frecuentes as xeadas nas áreas de interior ao largo do inverno, en tanto que na costa 

raramente se alcanzan temperaturas tan baixas como para producirse este fenómeno. 

Galicia é unha rexión cun réxime pluviométrico elevado, na que só unha parte do territorio 

recibe menos de 1.000 l/m2. Os máximos, de hasta 3.000l/m2, danse nas zonas de alta montaña. 

Nas grandes cidades, as cifras varían aproximadamente entre os 1.000 l/m2 rexistrados en A 

Coruña, e os cerca de 2.000 l/m2 de Vigo. En consecuencia, son moitos os días de choiva, o 

noroeste pode chegar a 150 días ao ano, mentres que algunha zona do suroeste é menor esta 

cifra, quedándose en menos de 100 días ao ano. 

2.1.1.4.2. Concas e vertentes hidrográficas 

O relevo de Galicia presenta gran variedade de formas, de todas elas, enuméranse en cinco 

grandes unidades morfolóxicas: o litoral, as superficies de aplanamento, as depresións 

tectónicas, as cordas e, como nexo de unión entre elas, os vales fluviais. 

A continuación centrarémonos nas concas que verten ou afectan á área de estudio ARIEM 

centrándonos nas provincias de Ourense e Pontevedra. 

• Concas das Rías Baixas. 

o Conca do río Xallas. 

o Conca do río Tambre. 
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o Ríos do Barbanza. 

o Conca do río Ulla. 

o Conca do río Umia. 

o Conca do río Lérez. 

o Conca do río Verdugo-Oitavén. 

o Conca do río Miñor. 

• Concas do río Miño 

o Río Miño (do nacemento a Lugo). 

o Río Miño (de Lugo aos Peares). 

o Río Sil. 

o Río Miño (dos Peares a Frieira). 

o Río Miño (de Frieira á desembocadura). 

• Os ríos meridionais da conca do Douro 

o Conca do río Limia. 

o Conca do río Támega. 

o Conca do río Mente 

As concas da Comunidade Autónoma que constitúen o mapa de riscos considerando o estudio 

das inundacións históricas son os que se indican a continuación, centrándonos nas que afectan 

á zona ARIEM: 

• A conca Miño- Sil. 

o Marxes do río Miño entre o embalse de Frieira e a súa desembocadura no océano 

Atlántico. 

o Zonas ribeiregas do Louro, desde o termo municipal de Mos ao de O Porriño, ambas 

inclusive. 

• A conca do Douro. 

o Ambos marxes do Limia ao seu paso por o termo municipal de Xinzo de Limia. 

o Ribeiras dos ríos Limia e Salas, desde os embalses das Conchas e Salas 

respectivamente, incluso a fronteira con Portugal. 

o Ambos marxes do Támega ao seu paso por os termos municipais de Monterrei e 

Verín. 

Os embalses que entran dentro da área ARIEM son os de As Conchas e Salas, ambos na provincia 

de Ourense.  
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Figura 11. Concas hidrográficas de Galicia. 

2.1.1.4.3. Orografía 

A orografía galega presenta diversidade de morfoloxías presentes ao largo de toda a súa 

superficie, entre elas as que destacan sobre as demais son as superficies aplanadas (grandes 

chairas galegas, que gradúan entre os 100 e 700 metros). A horizontalidade, en maior ou menor 

medida cortada pola incisión das concas de auga, é a súa mais notoria característica. Esta 

horizontalidade, encóntrase presente dentro da zona ARIEM en A Limia cunha depresión 

tectónica orixinada polas inclinacións producidas en Galicia desde mediados do terciario incluso 

o cuaternario. 

Dentro das serras existentes, os bloques de maior altitude sitúanse por encima dos 700 metros 

e como cota máxima chega aos 2.124 metros en Pena Trevinca, por encima dos 2.000 metros 

tamén se encontran Pena Rubia e Cuíña. 

Cunha cota inferior, existen pequenas serras que se diferencian en serras centro – occidentais, 

as setentrionais e as orientais e sudorientales. Sendo estas dúas últimas onde se atopan as 

condicións mais duras de vida. O clima frío, a abundancia de precipitacións, pendentes 

pronunciadas e malas comunicacións condicionan fortemente a actividade humana.  



 

 

28 de 124 

Complementariamente encontramos os vales fluviais, numerosos en cantidade e formas. Sendo 

amplos, cerrados, con suaves alas ou con fortes pendentes. Os vales galegos, pola súa 

disposición respecto ao mar, representan un medio natural de penetración da influencia 

oceánica no interior, adoitando ser a continuación das rías que acercan os ventos atlánticos e 

cantábricos. 

Respecto aos vales sudorientales, a seca do verán únese ás elevadas temperaturas, mentres en 

inverno son moi frecuentes as inversións térmicas e a cuxo obxecto as néboas persistentes, de 

forma que son habituais naqueles días que o val está cuberto, e uns 300 metros mais arriba luce 

o sol. 

 

Figura 12. Orografía zona de Galicia. 

2.1.2. Comunidade Autónoma de Castela e León 

2.1.2.1. Localización 

O territorio de Castela e León, que abarca unha superficie de 94.224 km2, e representa un 18,7% 

do total do Estado Español, constitúese en gran parte (84%) en torno á conca do Douro. 

A nivel administrativo, organízase en nove provincias, das cales están presentes na zona ARIEM 

dúas de elas Zamora e Salamanca, e á súa vez albergan 20 e 27 termos municipais 

respectivamente. 
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Figura 13. Comunidade Autónoma de Castela e León. 

A continuación, móstrase unha táboa con todos os termos municipais da zona ARIEM e súa 

superficie en km2. 

Provincia Municipio Superficie (km2) 

Salamanca Ahigal de los Aceiteros 27,97 

Salamanca Alameda de Gardón (La) 32,32 

Salamanca Alamedilla (La) 19,36 

Salamanca Alberguería de Argañán (La) 30,11 

Salamanca Aldea del Obispo 41,98 

Salamanca Aldeadávila de la Ribera 46,25 

Salamanca Barruecopardo 37,9 

Salamanca Bouza (La) 14,59 

Salamanca Casillas de Flores 42,67 

Salamanca Castillejo de Martín Viejo 155,89 

Salamanca Espeja 98,56 

Salamanca Fregeneda (La) 45,24 

Salamanca Fuenteguinaldo 101,76 

Salamanca Fuentes de Oñoro 57,28 

Salamanca Hinojosa de Duero 93,13 

Salamanca Masueco 19,78 

Salamanca Mieza 34,87 

Salamanca Navasfrías 60,06 

Salamanca Payo (El) 61,96 

Salamanca Pereña de la Ribera 48,88 



 

 

30 de 124 

Provincia Municipio Superficie (km2) 

Salamanca Puerto Seguro 29,42 

Salamanca San Felices de los Gallegos 81,56 

Salamanca Saucelle 46,06 

Salamanca Sobradillo 53,59 

Salamanca Villar de Ciervo 56,93 

Salamanca Vilvestre 46,59 

Zamora Alcañices 54,82 

Zamora Bermillo de Sayago 189,71 

Zamora Fariza 90,49 

Zamora Fermoselle 68,2 

Zamora Figueruela de Arriba 153,14 

Zamora Fonfría 132,35 

Zamora Hermisende 108,89 

Zamora Lubián 94,62 

Zamora Manzanal de Arriba 130,32 

Zamora Pedralba de la Pradería 105,26 

Zamora Pías 43,99 

Zamora Pino del Oro 29,59 

Zamora Porto 201,15 

Zamora Puebla de Sanabria 81,5 

Zamora Rábano de Aliste 56,22 

Zamora Requejo 46,13 

Zamora Torregamones 37,1 

Zamora Trabazos 93,26 

Zamora Villar del Buey 134,37 

Zamora Villardiegua de la Ribera 28,88 

Zamora Villarino de los Aires 102,77 
Táboa 4. Superficie de cada municipio na zona ARIEM de Castela e León. Fonte: INE 2019. 

2.1.2.2. Indicadores socioeconómicos 

2.1.2.2.1. Demografía 

A actual situación demográfica de Castela e León é, en boa medida, consecuencia da intensa 

emigración que se produciu entre os anos 50 e 70 do pasado século, fenómeno que 

practicamente se detivo. A comunidade alcanzou o seu teito en 1960 con 2.916.116 habitantes.  

Posteriormente a ese ano, o descenso de poboación mantívose constante ata o punto de posuír 

a terceira densidade demográfica mais baixa de España, só por diante de Castela-A Mancha e 

Aragón. 

Entre provincias, obsérvase unha diferencia notable de densidade da poboación a nivel 

demográfico, xa que a maioría da poboación se concentra nos núcleos urbanos de maior 

importancia e fundamentalmente en capitais de provincia, dando lugar a extensas áreas 

debilmente poboadas. 
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A este respecto, realízase a distinción entre tres tipos de territorios diferentes en Castela e León 

(JUNTA., 1999): 

• Áreas rurais de montaña e secaño da meseta, con densidades municipais inferiores a 10 

hab/km2. 

• Áreas de regadío e as concas mineiras con densidades próximas á densidade medios 

rexional. 

• Áreas urbanas con elevada densidade. 

A continuación, móstranse dúas gráficas, a primeira correspóndese cos municipios da área 

ARIEM na provincia de Zamora. Nel, podemos observar a diminución de poboación mais 

acentuada no último censo realizado en 2018 respecto ao anterior de 2008. Un reflexo do éxodo 

rural que están sufrindo moitos dos pobos destas áreas rurais. 

 

Figura 14. Gráfico da evolución xeográfica nos municipios da zona ARIEM de Zamora. Fonte: INE 2019. 

Ao igual que o anterior, neste gráfico pódense observar os datos correspondentes á provincia 

de Salamanca cos mesmos censos realizados.  

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

H
er

m
is

en
d

e

H
in

o
jo

sa
 d

e 
D

u
er

o

Lu
b

iá
n

M
an

za
n

al
 d

e 
A

rr
ib

a

M
as

u
ec

o

M
ie

za

N
av

as
fr

ía
s

P
ay

o
 (

El
)

P
ed

ra
lb

a 
d

e 
la

…

P
er

e
ñ

a 
d

e
 la

 R
ib

er
a

P
ía

s

P
in

o
 d

e
l O

ro

P
o

rt
o

P
u

e
b

la
 d

e
 S

an
ab

ri
a

P
u

e
rt

o
 S

eg
u

ro

R
áb

an
o

 d
e

 A
lis

te

R
eq

u
ej

o

Sa
n

 F
e

lic
es

 d
e 

lo
s…

Sa
u

ce
lle

So
b

ra
d

ill
o

To
rr

e
ga

m
o

n
es

Tr
ab

az
o

s

V
ill

ar
 d

e 
C

ie
rv

o

V
ill

ar
 d

el
 B

u
e

y

V
ill

ar
d

ie
gu

a 
d

e
 la

…

V
ill

ar
in

o
 d

e 
lo

s 
A

ir
es

V
ilv

es
tr

e

Provincia de Zamora

Población 1998 Población 2008 Población 2018



 

 

32 de 124 

 

Figura 15. Gráfico da evolución xeográfica nos municipios da zona ARIEM de Salamanca. Fonte: INE 2019. 

De forma complementaria, elaborouse esta táboa que mostra a densidade da poboación dos 

municipios incluídos na zona ARIEM en número de habitantes por km2 cos datos obtidos do 

último censo realizado no ano 2018. 

Provincia Municipio Densidade (Nº/Sup km2) 

Salamanca Ahigal de los Aceiteros 4,29 

Salamanca Alameda de Gardón (La) 2,35 

Salamanca Alamedilla (La) 7,13 

Salamanca 
Alberguería de Argañán 

(La) 
3,85 

Salamanca Aldea del Obispo 6,34 

Salamanca Aldeadávila de la Ribera 26,79 

Salamanca Barruecopardo 11,66 

Salamanca Bouza (La) 3,63 

Salamanca Casillas de Flores 4,48 

Salamanca Castillejo de Martín Viejo 1,39 

Salamanca Espeja 2,34 

Salamanca Fregeneda (La) 8,00 

Salamanca Fuenteguinaldo 6,68 

Salamanca Fuentes de Oñoro 20,74 

Salamanca Hinojosa de Duero 7,18 

Salamanca Masueco 14,61 

Salamanca Mieza 5,97 

Salamanca Navasfrías 7,66 

Salamanca Payo (El) 5,41 

Salamanca Pereña de la Ribera 6,98 

Salamanca Puerto Seguro 2,01 

Salamanca 
San Felices de los 

Gallegos 
5,06 
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Provincia Municipio Densidade (Nº/Sup km2) 

Salamanca Saucelle 6,14 

Salamanca Sobradillo 4,33 

Salamanca Villar de Ciervo 4,90 

Salamanca Villarino de los Aires 7,83 

Salamanca Vilvestre 9,06 

Zamora Alcañices 19,59 

Zamora Bermillo de Sayago 5,47 

Zamora Fariza 5,79 

Zamora Fermoselle 17,96 

Zamora Figueruela de Arriba 2,21 

Zamora Fonfría 5,75 

Zamora Hermisende 2,27 

Zamora Lubián 3,19 

Zamora Manzanal de Arriba 2,75 

Zamora Pedralba de la Pradería 2,20 

Zamora Pías 2,80 

Zamora Pino del Oro 6,76 

Zamora Porto 0,82 

Zamora Puebla de Sanabria 17,29 

Zamora Rábano de Aliste 6,85 

Zamora Requejo 3,16 

Zamora Torregamones 7,47 

Zamora Trabazos 9,35 

Zamora Villar del Buey 4,31 

Zamora Villardiegua de la Ribera 4,36 
Táboa 5. Densidade da poboación para os concellos da zona ARIEM. Datos: INE 2018. 

2.1.2.2.2. Actividade económica 

A estrutura produtiva de Castela e León, en relación ao conxunto de España, ten como 

característica unha notable presencia no sector agrario, industrial e de construción e unha 

menor participación relativa ao sector servicios. 

Non obstante, a economía rexional experimentou desde a década dos 80 unha importante 

modificación estrutural. Esta caracterizouse por a progresiva diminución do peso do sector 

agrario e por a crecente relevancia que adquiren as actividades de servicios no cómputo da 

economía. 

No gráfico mostrado, pódese observar a taxa de paro no terceiro trimestre rexistrada nas 

provincias de Salamanca e Zamora, sendo esta maior na primeira de elas. 
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Figura 16. Taxa de paro en % para as provincias de Salamanca e Zamora. Fonte: INE 2019. 

A comentada reestruturación económica da rexión queda reflexada no seguinte gráfico cunha 

notable presencia do sector servicios respecto aos demais sectores.  

 

Figura 17. Porcentaxe de ocupación por sectores de actividade para Castela e León en 2018. Fonte: INE 2018. 

2.1.2.3. Rede de infraestruturas 

2.1.2.3.1. Rede viaria 

A rede de transporte por estradas, mantén unha posición prioritaria no conxunto do transporte 

que se realiza pola Comunidade de Castela e León. 

Esta rede, constitúese en varios niveis xerárquicos de estradas, cuxa titularidade e xestión 

corresponde a diversos organismos da administración e a empresas concesionarias do capital 

privado. 

A Rede de Interese Xeral do Estado (RIGE), componse dun conxunto articulado de vías de alta 

capacidade destinadas ao tráfico internacional e interrexional, que soportan unha alta 

densidade de tráfico cunha significativa presencia de mercadorías perigosas. 

A rede descrita, compleméntase coa Rede Autonómica que a súa vez está composta de tres 

niveis xerárquicos de infraestruturas viarias: 

• A Rede Rexional Básica. 

• A Rede Rexional Complementaria de Itinerarios Preferentes 

• Rede Rexional Complementaria de Tramos Locais. 
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Figura 18. Rede viaria de Castela e León. 

A continuación, mostrarase a desagregación de tramos para as provincias de Zamora e 

Salamanca. 

 Quilómetros Tramos 
Totais Rede. Zamora. 1.142,56 131 

Rede Básica Provincia de Zamora. 179,23 18 
Rede Complementaria Itinerarios Preferentes Provincia de Zamora. 531, 317 54 
Rede Complementaria tramos Locais Provincia de Zamora. 
 

432,01 59 

Totais Rede. Salamanca. 1.263,68 102 
Rede Básica Provincia de Salamanca. 293.887 21 
Rede Complementaria Itinerarios Preferentes Provincia de 
Salamanca. 

613,29 45 

Rede Complementaria tramos Locais Provincia de Salamanca. 356,50 36 
   

Táboa 6. Desagregación da rede viaria para as provincias de Salamanca e Zamora. 

2.1.2.3.2. Rede ferroviaria 

A rede de ferrocarril de Castela e León descomponse na rede xestionada por RENFE, que 

comprende o maior desenvolvemento ferroviario, e os ferrocarrís de vía estreita, xestionados 

na súa maioría por FEVE. 

A rede de ancho RENFE estrutúrase en tres niveis: 

• Rede Básica. 

• Rede Complementaria. 

• Rede Secundaria. 
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Figura 19. Rede ferroviaria de Castela e León. 

2.1.2.3.3. Rede aérea 

Configúrase polas seguintes instalacións: 

Bases aéreas abertas ao tráfico aéreo civil: 

• Villanubla (Valladolid). 

• Matacán. 

• León. 

Aeroporto civil: 

• Burgos 

De entre os catro aeroportos, é o de Valladolid – Villanubla é o que ten un maior volume na 

categorías dos mesmos: nº de voos, pasaxeiros e mercancías. 

2.1.2.4. Ámbito xeográfico 

O armazón topográfico básico é unha gran conca fluvial, con formas de relevo planares, limitada 

perimetralmente por tres cadeas montañosas, e na fronteira Portuguesa polas profundas 

incisións fluviais, labradas polo río Douro. 

Posúe unha vexetación fortemente alterada debido ao impacto producido pola acción antrópica. 

As especies autóctonas características foron en moitos casos substituídas por cultivos, pasteiros 

ou repoboacións de coníferas. 
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Os chans establecen os tipos de vexetación predominantes: 

• Campiñas arxilosas dedicadas a cultivos agrícolas. 

• Chans mais soltos ou areosos onde predominan os piñeirais. 

• Penillanuras paleozoicas do oeste rexional, dominadas por bosques de aciñeiras 

acompañadas por tipos de carballos. 

• Páramos como terreo dos matogueiras. 

• Cadeas montañosas que rodean a rexión, con distintos tipos de bosques. 

2.1.2.4.1. Clima 

A climatoloxía de Castela e León ten uns condicionantes fundamentais mais acentuados nos 

casos da Submeseta Setentrional ou Conca do Douro, ditos condicionantes son a elevada 

altitude media e o illamento nas influencias oceánicas, o cal lle confire un alto grado de 

continentalidade. 

Iso da lugar a unhas temperaturas esixentes con elevados contrastes e unhas precipitacións 

escasas no tempo e espazo. 

Este esquema climático é de carácter xeral, presenta numerosas excepcións microclimáticas, 

entre as que cabe citar por a súa importancia a Depresión Berciana, a zona de Miranda de Ebro, 

Candeleda en Ávila ou Saucelle en Salamanca. 

2.1.2.4.2. Concas e vertentes hidrográficas 

Baixo un prisma hidrolóxico, a Conca do Douro recolle e organiza a maior parte da rede de 

drenaxe da Comunidade Autónoma, entorno ao 84% do territorio, pero non se pode obviar a 

pertenza de relevantes sectores da rexión que supoñen un 16%, a outras concas e vertentes 

hidrográficas, como son as de Alto Sil, do Taxo e Ebro principalmente aínda que, hai ríos que 

desembocan no Cantábrico. 

Desta forma ocorre cos nacementos do Cares e do Sella no norte da provincia de León que 

transportan as súas augas ao Cantábrico, ao igual que os ríos Orduente e Cadagua no Norte de 

Burgos. É de máxima importancia no sector Occidental e a Cabrera Baja para levalas ao río Miño, 

os mesmos que fan el río Bibey coas súas augas do oeste Zamorano. 

Por outro lado, as augas do Taxo incrementan o seu caudal con dous ríos abulenses, o Alberche 

e o Tietar, xunto cun salmantino, o Alagón, os cales introducen importantes transformacións 

ecolóxicas no sector meridional da rexión. Polo Este, na área de cabeceira do Douro, a 

delimitación xeográfica preséntase diversa, de forma que, en Soria, unha parte das Terras Altas 

verte directamente cara o Ebro, e no sector oriental da provincia á mesma conca a través do río 

Jalón. Sendo, sen embrago, a provincia de Burgos a que maior superficie ten baixo a influencia 

da Conca do Ebro. 



 

 

38 de 124 

 

Figura 20. Concas hidrográficas de Castela e León. 

2.1.2.4.3. Orografía 

A Comunidade Autónoma de Castela e León, localízase na parte superior da meseta central, 

múltiple e distinta, da orixe a unha variedade de climas e paisaxes de chaira, montaña, vales e 

bosques. 

Toda a rexión atópase rodeada de impoñentes cordilleiras; ao norte a Cordilleira Cantábrica cos 

Picos de Europa; Montes de León ao noroeste; ao este o Sistema Ibérico e polo sur cerra o 

territorio da Comunidade o Sistema Central, rodeado de amplas chairas, unicamente alteradas 

polo sistema menor dos Montes Torozos no seu centro. 

Cunha altitude media sobre o nivel do mar de 830 metros, os picos mais altos superan os 2.500 

metros, sobresaíndo entre todos eles Torrecerredo nos Picos de Europa cunha altitude de 2.648 

metros. 
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Figura 1. Orografía da zona de Castela e León. 

2.2. Área portuguesa 

Portugal sitúase no suroeste de Europa, entre os paralelos 37° e 42° de latitude norte e os 

meridianos 6° e 9.5° oeste de Greenwich, estando limitado ao norte e este de España (1.215 km 

de fronteira) e ao sur e este por o Océano Atlántico (700 km de costa). O territorio nacional 

conta cunha superficie de 88.797, 365 km2- incluíndo os arquipélagos de Azores (2.329,6 km2) e 

Madeira (778,9 km2) o territorio continental ten unha extensión máxima, en cumprimento, de 

561 km de ancho e de 218 km de largo. No Cabo da Roca, na costa oeste, é o punto situado mais 

ao occidente do Portugal continental (INE PT). 

O país distínguese polos seus diferentes tipos de relevo, sendo o norte mais accidentado e o 

terreo mais escarpado. Entre os ríos Miño e Douro, a paisaxe está marcada por unha cadea 

montañosa, denominada cadea Galaico- duriense, que se prolonga ata a liña de costa.  

Entre o Douro e o Taxo, encóntranse os picos mais elevados do Portugal Continental, a Serra do 

Marão e a Serra da Estrela. Ao sur do río Taxo, xorden as terras mais uniformes, caracterizadas 

por un escaso relevo, como é a Serra Algarvia, e tamén as terras pantanosas (Val do Tejo e Sado). 

A estrutura do relevo portugués abarca tres grandes unidades xeomorfolóxicas, que forman 

terreos irregulares que abarcan desde a desembocadura do río Douro á do Sado, e ás zonas de 

Alentejo e do Algarve. A depresión do Tejo-Sado está delimitada por as concas inferiores de 

ambos ríos. 
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A situación xeográfica de Portugal sempre foi de gran valor para o país. No inicio dos 

descubrimentos, a facilidade de cambios comerciais, o contacto con outros países que 

facilmente chegaban aos portos portugueses, e incluso o avance dos portugueses, débense en 

boa medida a esta localización estratéxica. Hoxe en día, Portugal encóntrase nunha situación 

xeográfica moi vantaxosa a nivel ecolóxico e enerxético. 

O clima portugués está clasificado como atlántico- mediterráneo. Trátase dun clima marítimo 

influenciado por o Océano Atlántico, caracterizado polos invernos suaves e veráns amenos, 

alternando, entre rexións. No norte rexístranse precipitacións mais elevadas e temperaturas 

mais baixas, e no interior rexístranse as maiores amplitudes térmicas. 

Ao sur do Taxo, o maior río da Península Ibérica, séntense as influencias mediterráneas, con 

veráns bastante quentes e prolongados, e invernos cortos e de baixa pluviosidade. Nas zonas 

montañosas do norte, neva, sendo a Serra da Estrela un dos lugares onde neva con maior 

intensidade. 

 

Figura 2. Distritos de Portugal da zona ARIEM. 

2.2.1. Localización 

O espazo xeográfico constituído pola rexión Norte e Centro de Portugal abarca un área de 

49.485,22 km2, e dentro desta, apenas 10.204,48 km2 están contempladas como zona ARIEM. 

A Rexión Norte abarcada pola zona ARIEM ocupa catro sub-rexións NUTS III de Alto Tras-os-

Montes, Douro, Minho-Lima y Cávado. E dentro destes os municipios de Viana do Castelo, 

Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença, Monção, Melgaço, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, 

Ponte de Lima, Paredes de Coura, Terras de Bouro, Amares, Vieira do Minho, Montalegre, 

Chaves, Vinhais, Bragança, Vimioso, Mirando do Douro, Mogadouro e Freixo de Espada à Cinta. 

No caso da Rexión Centro temos a sub-rexión NUT III Beiras e Serra da Estrela cos termos 

municipais de: Sabugal, Almeida e Figueira de Castelo Rodrigo. 
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Distrito Municipio Superficie (km²) 

Braga Amares 81,95 

Braga Terras de Bouro 277,46 

Braga Vieira do Minho 216,44 

Bragança Bragança 1173,57 

Bragança Freixo de Espada à Cinta 244,14 

Bragança Miranda do Douro 487,18 

Bragança Mogadouro 760,65 

Bragança Vimioso 481,59 

Bragança Vinhais 694,75 

Guarda Almeida 517,98 

Guarda Figueira de Castelo Rodrigo 508,57 

Guarda Sabugal 822,70 

Viana do Castelo Arcos de Valdevez 447,60 

Viana do Castelo Caminha 136,52 

Viana do Castelo Melgaço 238,25 

Viana do Castelo Monção 211,31 

Viana do Castelo Paredes de Coura 138,19 

Viana do Castelo Ponte da Barca 182,11 

Viana do Castelo Ponte de Lima 320,25 

Viana do Castelo Valença 117,13 

Viana do Castelo Viana do Castelo 319,02 

Viana do Castelo Vila Nova de Cerveira 108,47 

Vila Real Chaves 591,23 

Vila Real Montalegre 805,46 
Táboa 7. Superficie (km2) dos municipios del área ARIEM de Portugal. Fonte: Direção-Geral do Território. 
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Figura 3. Intervalos de superficie para municipios en km2.  

2.2.2. Indicadores socioeconómicos 

2.2.2.1. Demografía 

A poboación distribúese dunha forma pouco uniforme, sendo as zonas do litoral as que 

presentan valores mais altos de densidade da poboación, ao contrario do que ocorre no interior. 

Dentro da área ARIEM, verifícase que en todos os municipios a poboación diminuíu nos últimos 

anos e se enfrontan a problemas de despoboamento, cunha incidencia maior nos municipios 

incluídos no límite dos territorios de interior. É esencialmente o litoral e os termos municipais 

interiores capitais de distrito que presentan un maior número de habitantes. 
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Figura 4. Gráfico da evolución demográfica na área ARIEM de Portugal. FoINE PT. 

A poboación residente no conxunto das dúas rexións, Norte e Centro, é de aproximadamente 

seis millóns de individuos, correspondendo un 12% do total da poboación residente na Península 

Ibérica. Na Rexión Norte, reside mais dun terzo de poboación portuguesa nunha superficie que 

representa pouco mais dun quinto do territorio nacional portugués. 

Na zona ARIEM a poboación existente aproximada, é de catrocentos mil habitantes, cunha 

distribución bastante heteroxénea. En efecto, observando a densidade da poboación constátase 

que, en canto á Rexión Norte, esa variable presenta un valor superior nun 55% respecto á media 

nacional (167,8 contra 111,4 habitantes por km2), o mesmo indicador sitúase, na Rexión Centro, 

en torno a 78,6 individuos por km2. 

A distribución xeográfica da poboación por os municipios da zona ARIEM é aínda mais dispar, 

rexistrando a poboación mais concentrada no litoral e moito mais dispersa, e en menor número, 

no interior, como se pode verificar na seguinte táboa. 

Distrito Municipio Densidade da poboación (N.º/ km²) 

Braga Amares 221 

Braga Terras de Bouro 23,1 

Braga Vieira do Minho 55 

Bragança Bragança 28,6 

Bragança Freixo de Espada à Cinta 13,6 

Bragança Miranda do Douro 14,1 

Bragança Mogadouro 11,1 

Bragança Vimioso 8,5 

Bragança Vinhais 11,3 

Guarda Almeida 11,4 

Guarda 
Figueira de Castelo 
Rodrigo 

11,1 

Guarda Sabugal 13,1 

Viana do Castelo Arcos de Valdevez 46,8 
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Distrito Municipio Densidade da poboación (N.º/ km²) 

Viana do Castelo Caminha 116,3 

Viana do Castelo Melgaço 34,2 

Viana do Castelo Monção 84,7 

Viana do Castelo Paredes de Coura 61,9 

Viana do Castelo Ponte da Barca 61,6 

Viana do Castelo Ponte de Lima 129,6 

Viana do Castelo Valença 113,4 

Viana do Castelo Viana do Castelo 265,3 

Viana do Castelo Vila Nova de Cerveira 81,8 

Vila Real Chaves 66,5 

Vila Real Montalegre 11,3 
Táboa 8. Densidade da poboación na área ARIEM de Portugal. Fonte: INE PT. 

2.2.2.2. Actividade económica 

Dentro da área ARIEM en termos da actividade da poboación, tendo por base á poboación con 

16 ou mais anos, evidencia algunha discrepancia na dimensión dos números rexistrados polas 

taxas de actividade e de desemprego. A taxa de desemprego rexistra valores entre 9,4% y 17,1 

(Mirando do Douro e Terras de Bouro, respectivamente) sendo que o valor rexistrado para o 

conxunto do país era de 12,7%. Non sempre esta taxa reflexa a situación respecto ao 

desemprego no territorio, xa que o número de poboación en idade avanzada en algúns de estes 

municipios é elevada, o que se reflexa nunha taxa baixa de desemprego. 

 

Figura 5. Gráfico que mostra a taxa de desemprego segundo os censos en 2011 en %. Fonte INE PT. 

A distribución da poboación empregada por sectores de actividade principal, destacando o 

predominio dos servicios en toda a rexión. As actividades pertencentes ao sector secundario, 

englobando a industria e a construción, ocupan o segundo lugar en termos de emprego e van 

seguidas das actividades de agricultura, forestal e pesca cuxa contribución aumenta 

considerablemente nas rexións mais interiores. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18



 

 

45 de 124 

 

Figura 6. Gráfico coa poboación empregada segundo os censos de 2011, por sector de actividade económica 

en %. Fonte: INE PT. 

De forma xeral a distribución de emprego está relacionada co que a maioría das empresas 

existentes na área ARIEM pertencen ao sector servicios. De feito, este sector xurde como 

fundamental na produción de riqueza e xeración de emprego. No caso dos sectores de 

agricultura e pesca representan o segundo sector con mais empresas pero o que menos persoas 

emprega. 

 

Figura 7. Gráfico co número de empresas non financeiras por sector de actividade económica. Fonte: INE PT. 
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2.2.3. Rede de infraestruturas 

2.2.3.1. Rede viaria 

A rede de estradas destaca como a principal infraestrutura de mobilidade de persoas e 

mercancías a nivel nacional e apenas é excedida polo tráfico marítimo en relación ao trafico 

internacional de mercancías. 

As Infraestruturas de Portugal (IP) sobre as que ten xurisdición directa de 14.000 km de estradas 

e 1.600 km sub-concesionadas, garantindo de esa forma unha xestión completa da rede de 

estradas. 

 

Figura 8. Rede de infraestruturas de estradas de Portugal (Norte). 

A rede de estradas de Portugal pódese subdividir nos seguintes tipos: 

• Rede Fundamental: está constituída polos Itinerarios Principais (IP), onde se inclúen as 

Autopistas que aseguran a conexión entre os principais centros urbanos con influencia 

supradistrital e cos principais portos, aeroportos e fronteiras. Esta rede está integrada 

na Rede Internacional, permitindo unha conexión mais rápida ao centro de Europa. 

• Rede Complementaria: está constituída polas estradas que conectan a rede 

fundamental e os centros urbanos de influencia municipal e supramunicipal e polas 

estradas que aseguran as conexións dentro das Áreas Metropolitanas de Lisboa e de 

Porto. Os Itinerarios Complementarios (IC) establecen conexións intermedias. Nesta 

rede inclúense as Estradas Nacionais (EN), divididas en dúas categorías: Estradas 

Rexionais (CR) e Estradas Municipais (CM). 

En consecuencia, nos distritos abarcados pola área ARIEM temos os seguintes valores: 

  



 

 

47 de 124 

Localización 
xeográfica 
(Distrito) 

Extensión da rede nacional viaria (km)  

Tipo de rede viaria 

Rede 
nacional 

Itinerarios 
principais 

Itinerarios 
complementarios 

km  km  km  

Continente 14.313 2.337 1.893 

Braga 877 63 101 

Bragança 836 142 121 

Guarda 791 154 - 

Viana do 
Castelo 

460 77 50 

Vila Real 672 148 43 
Táboa 9. Extensión da rede nacional viaria (km) por localización xeográfica (Distrito) e tipo de rede viaria; 

Anual – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 2018. 

2.2.3.2. Rede ferroviaria 

A rede ferroviaria sufriu unha decadencia nos últimos anos,  o despoboamento da área interior, 

as condicións naturais, a calidade das estradas e do equipamento é deficitario, entre outros, 

levou a que unha parte das liñas e servicios se cerraran. Na actualidade, hai unha aposta na 

mellora dos itinerarios con maior importancia económica e investiuse na modernización dos 

equipamentos, electrificación das liñas, aumento das liñas de alta velocidade, melloría das 

conexións internacionais, creación de condiciones de interoperabilidade ferroviaria, etc., con 

vista a mellorar a competitividade do sector. 

 

Figura 9. Rede ferroviaria e infraestruturas de Portugal. 
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Localización 
xeográfica 

(NUTS - 
2001) 

Extensión total de las liñas 
ferroviarias (km) 

Tipo de vía ferroviaria 

Total Vía simples 
Vía dobre 

ou 
superior 

km km km 

Continente 2.545,5 611,5 1.934 

Norte 452,8 119,2 333,6 

Centro 699,4 202,6 496,8 
Táboa 10. Extensión total das liñas ferroviarias (km) da rede ferroviaria nacional por localización xeográfica 

(NUTS -2001) e tipo e vía ferroviaria. Fonte: INE PT. 

Na área ARIEM existen dúas liñas de gran importancia ecónoma con conexión internacional: 

Linha da Beira e a Linha do Miño. Tamén temos que a Línea Beira Alta insírese no Corredor 

Atlántico como parte da rede trans-europea de transporte ferroviario. 

2.2.3.3. Rede aérea 

Existen 4 aeródromos e 2 heliportos 

• Aeródromo de Cerdal. 

• Aeródromo Municipal de Bragança (BGC), Bragança. 

• Aeródromo Municipal de Mogadouro. 

• Aeródromo de Chaves (CHV). 

• Heliporto de Viana do Castelo (hospital). 

• Heliporto de Bragança (hospital). 

2.2.3.4. Rede portuaria 

O porto de Viana do Castelo localízase xunto á desembocadura do río Limia, na zona noroeste 

de Portugal. Na marxe sur do río localízase o porto comercial, que opera as 24 horas diarias, 

todos os días do ano. Posúe unha capacidade instalada para un movemento de mais de 

1.000.000 de toneladas de carga por ano, recibindo buques con ata 180 metros de lonxitude e 

8 metros de calado. Dotado dun acceso relativamente sinxelo, é considerado un porto moderno 

e equipado con excelentes infraestruturas, movendo carga xeral fraccionada (aluminio, aceiro, 

madeira en palets, entre outros), materiais a granel sólidos (cemento, caulino, entre outros), 

materiais a granel líquidos (asfalta) e carga en roll-on/roll-off. Por agora os valores rexistrados 

de mercancías movidas representan menos do 1% do valor nacional. 

Na marxe norte do porto encóntranse o porto pesqueiro, porto de recreo, así como os Estaleiros 

Navais de Viana do Castelo. 
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2.2.4. Ámbito xeográfico 

2.2.4.1. Clima 

Portugal é un país onde predomina o clima con características mediterráneas, e con diversas 

provincias climáticas. A latitude, proximidade ao mar e o relevo son factores responsables por 

unha gran parte das diferencias climáticas encontradas. 

Pola Península Ibérica transcorre o límite entre dous grandes centros de acción da dinámica 

atmosférica: as faixas de circulación do oeste (fluxo zonal) e a das altas presións subtropicais. 

Este límite varía ao largo do ano e de ano a ano. No inverno, pode descender ata latitudes 30ºN, 

sendo o territorio barrido por masas de aire húmido, polar marítimo, orixinando precipitacións 

acentuadas polo paso das frontes frías, se a circulación de oeste é menos forte, pódense abrir 

corredores N-S por onde descende o frío setentrional ata latitudes mucho mais baixas, podendo 

orixinar precipitacións no sur do país. En verán, o límite referido anteriormente pode pasar os 

45ºN, deixando lugar ás masas de aire anticiclónicas, subtropicais, que poden permanecer 

tempo sobre Portugal. As situacións de depresión e de anticiclón altérnanse ao largo do ano, 

sendo as primeiras mais frecuentes en inverno e as segundas en verán. Outra característica de 

Portugal, importante no que respecta ao clima, é a tonalidade atlántica, que se limita a unha 

estreita faixa litoral en verán, e en inverno cubre a práctica totalidade do territorio, só 

escapando a algunhas áreas mais orientais. 

Estas características atmosféricas, xunto coa disimetría do relevo, son as responsables pola 

diminución da chuvia de norte a sur. A barrera constituída polas montañas do Miño, a cordilleira 

central e os relevos que se prolongan dela cara ao SW, provocan grandes precipitacións na 

vertente atlántica das montañas do noroeste. As temperaturas mais elevadas están asociadas 

ás zonas secas e as temperaturas baixas ás zonas mais húmidas. O litoral presenta, en xeral, 

menos amplitude térmica que o interior, debido á acción moderadora do océano Atlántico, no 

interior, polo contrario, faise notar de forma sensible un arrefriado en inverno e un calor elevado 

en verán. 

Na rexión Alto Minho, territorio que se estende desde a proximidade marítima ata un área 

montañosa posúe un clima de influencia atlántica con forte variación na temperatura. As 

variacións das temperaturas medias anuais son pequenas, debido ao efecto regulador do 

Atlántico, situándose entre os 7,5oC e os 15oC. As amplitudes térmicas aumentan a medida que 

se recorre o litoral para o interior e avánzanse en latitude. As masas de aire húmido, 

provenientes do océano, suben ao encontrar a barreira montañosa que delimita a rexión e que 

se inicia xunto ao mar, provocando a súa condensación e precipitación cuantiosa en toda a 

rexión. 

A rexión Tras-os-Montes presenta dous dominios climáticos algo diferentes: Terra Quente e 

Terra Frío. Desde o punto de vista térmico asúmese que a delimitación está entre os 12oC e os 

13 oC de media anual para a Terra Fría e 14 oC a 15 oC para a Terra Quente, presentando  unha 

Zona de Transición con valores medios anuais da orde de 13 oC a 14 oC. A diversidade da 

distribución de temperatura nunha rexión relativamente pequena, débese a unha orografía 

complicada e ao factor da localización, xa que ao estar nunha zona de transición entre a 

influencia Atlántica e o clima Continental característica do interior da Península Ibérica. 

O seu clima é mediterráneo con influencia continental, cun carácter mais agreste e frío nas áreas 

de planicie, e mais quente nas áreas profundas encaixadas no Douro. Trátase dunha rexión 
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interior, lonxe do mar e illada de certo modo das súas influencias pola barrera montañosa do 

Gerês, Cabreira, Padreia, Alvão e Marão. O feito de ser unha zona de planicie e montañosa, 

cortada por vales profundos, multiplica os contrastes climáticos. 

2.2.4.2. Concas e vertentes hidrográficas 

A riqueza da rexión norte en recursos hídricos superficiais e subterráneos de interior, transición 

e incluso mariños implican, unha maior atención ás políticas de planificación e xestión de 

recursos hídricos. Dita riqueza ven acompañada pola calidade media excelente, boa ou razoable 

da calidade dos recursos hídricos. 

Concas da vertente atlántica: 

• Miño. 

• Âncora e ribeiras costeiras. 

• Cávado e ribeiras costeiras 

• Ave 

• Douro 
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Figura 10. Mapa das concas hidrográficas existentes en Portugal. 

2.2.4.3. Orografía 

En Portugal Continental predominan as áreas de baixa altitude, con mais do 70% do territorio 

por debaixo dos 400 metros e menos do 12% por encima dos 700 metros. Sen embargo, o 

reparto do relevo faise dunha forma moi desigual entre o norte e o sur. O interior norte é 

recortado por profundos vales encaixados, discorrendo progresivamente ata unha zona costeira 

para unha morfoloxía moito mais aplanada. 

A xeoloxía, xeomorfoloxía e a orografía da rexión Alto Minho define formas de relevo diversas 

desde as profundidades dos vales aluviais, superficie plana a áreas de moita ondulación. As 

formacións xeolóxicas, incluíndo as fallas/contactos e os chans dominantes imprimen 

diversidade na rexión e os recursos e condicións naturais definen nos vales unha gran aptitude 

agrícola nas áreas de maior pendente unha aptitude forestal seguida de espazos seminaturais 

rochosos nas zonas de maior altitude. 
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O relevo da rexión Tras-os-Montes está formado por un conxunto de altas plataformas 

onduladas cortadas por vales e concas de gran profundidade. No caso da Beira Alta temos unha 

rexión planáltica, de media altitude, cortada por vales fluviais e cinguida por serras. 

 

Figura 11. Vista da orografía na zona ARIEM. 

As formas de relevo no noroeste portugués derivan en gran parte dunha superficie aplanada, 

coñecida como Mesera, cuxas cotas se sitúan por os 750-800 m, sendo atravesada por 

numerosos accidentes tectónicos, dos cales destacamos dous aliñamentos de fallas, 

prolongándose ambos cara España. Eses accidentes presentan unha dirección NNE- SSW e 

encerran un profundo significado xeomorfolóxico. Por un lado, o de Regua-Verin que marca a 

transición da área montañosa occidental do Miño, para os aplanamentos que, na rexión 

transmontana, dominan, un nacente. Mais alá de iso, ao largo deste accidente localízanse un 

importante conxunto de nacentes de augas termais e mineiro-medicinais  (Chaves, Vidago, 

Pedras Salgadas, S. Pedro do Sul). Por outro lado, o accidente oriental que pasa nas inmediacións 

de Bragança-Manteigas é en parte o responsable, entre outras formas do relevo, polas serras de 

Montezinho (1.438m), Nogueira (1.318 m) e Bornes (1.00 m). En particular, o val da Vilaça, en 

este caso, como o val de Chaves, situado no aliñamento anterior, son de atribuír a estes 

accidentes. O Támega, en vez de seguir o camiño desas depresións e a súa orientación  NNR- 

SSW, diríxese para SW. En aparencia, o Tamega correspóndese a unha leve erosión regresiva 
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nacida a partir do Douro. O trazado do río é relativamente recente, tal como no caso del Limia. 

Ao este de Chaves, a superficie de Padrela, xurdiu ao largo da falla Regua-Verín, estendéndose 

ata cerca de Alijó, próximo ao Douro, onde entra en contacto coa superficie inferior das planicies 

do Norte da Beira. Do mesmo modo, o cambio de dirección do río Douro, entre o Pocinho e a 

Foz do Sabor, non é mais que unha adaptación detallada deste accidente. Sen embargo, nun 

transepto simplificado, efectuado na dirección E-W, o relevo presenta cara o oeste formas en 

movemento, constituídas por a serra do Larouco (1.525 m), Barroso (1.279 m), Alvão (1.329 m), 

Marão (1.425 m) e, ao sur do río Douro, por a serra de Montemuro (1.381 m). Todas estas serras 

están situadas no límite occidental e, por ese motivo, non se identifican con unha morfoloxía 

que normalmente asociamos a Trás-os-Montes. A continuación, o gran accidente referido que 

proporciona o val de Chaves e o val do Corgo, que fai unha transición para a superficie da 

Meseta, que á súa vez, estando situada cara oriente proporciona un conxunto de relevos de cara 

a oriente e que culminan na serra da Padrela (1.146 m). Continúan as formas de vales largos, 

amplamente abertos, onde en ocasións se insiren vales apertados, encaixados, correspondentes 

a unha segunda xeración. Da superficie, emerxen algúns relevos de posición, como poden ser a 

serra de Santa Comba (1.014 m), ou relevos resultantes do roce tectónico dos bloques, dos cales 

son exemplo as serras de Montezinho, Nogueira e Brones, ou incluso relevos residuais 

resultantes da erosión diferencial, por maior resistencia das rochas duras, como son a cuarcita - 

serra de Reboredo (920 m). Fora predominan as formas de relevo aplanado, estas poden ser 

interrompidas por vales profundamente encaixados, principalmente nas inmediacións do río 

Douro, por zonas montañosas, en especial no oeste. 

Ao oeste do conxunto encóntrase unha morfoloxía mais accidentada, que corresponde a unha 

maior fragmentación tectónica e a un maior aumento relativo. Trátase dun conxunto de 

montañas, que forman a barreira de condensación entre o Miño e Tras-os-Montes. Mais cara o 

oeste, o Miño occidental presenta unha gran orixinalidade no conxunto do relevo de Portugal, 

cunha serie de vales largos e vertentes abruptas, con orientación ENE-WSW e noutra dirección, 

que varía entre N-S y NW-SE, dando lugar a unha cuadrícula de bloques. No Miño, as superficies 

de planicie están mais degradadas que en outras áreas do Macizo Ibérico. Os vales do río Miño 

dan orixe ao relevo do Miño, de forma xeral, son vales irregulares con lonxitudes moi variables. 

A litoloxía granítica e a humidade que persiste incluso durante o verán contribúen a un 

alargamento dos vales e a degradación dos acantilados, que son difíciles de identificar. Os 

puntos de maior elevación que encontramos no Miño identificados dentro da área ARIEM son: 

Serra de Santa Luzia (549 m), Serra D´Arga (825m), Corno do Bico (883 m), Serra do Laboreiro 

(1.335 m), Serra da Peneda (1.416 m), Serra Amarela (1.361 m), Serra do Gerês (1.544 m). 
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3. IDENTIFICACIÓN E ANÁLISE DE RISCOS 

3.1. Identificación e localización dos principais perigos da zona. 

A identificación dos principais perigos que poden afectar ao territorio da zona ARIEM e que 

poden producir danos ás persoas, aos bens e ao medio ambiente resulta fundamental. A estes 

fenómenos ou sucesos denomínanselle riscos e defínense principalmente en tres tipos: 

• Riscos naturais. 

• Riscos tecnolóxicos. 

• Riscos antrópicos. 

3.1.1. Riscos naturais 

Son aqueles riscos debido a factores xeográficos e climatolóxicos. En ocasións son riscos 

predicibles en función da situación climatolóxica e xeográfica das zonas. 

Adóptanse manter nun nivel constante ao longo do tempo con período de retorno longos. 

Dentro da zona  Ariem, establecéronse os seguintes riscos como obxecto de estudo: 

• Seca: producidas por falta de choivas durante un período prolongado de tempo, 

causando problemas en seres humanos, animais e plantas. 

• Derrube e corremento de terreos ou terras. 

• Sismos: téñense en conta as consecuencias do suceso practicamente ao instante. 

• Nevaradas: afectan o tránsito normal de persoas e producen illamento de núcleos de 

poboación. Poden ocasionar danos en bens, accidentes de tráfico e afectar a servizos. 

• Xeadas: afectan o tránsito normal de persoas e producen accidentes de tráfico. Tamén 

poden afectar a servizos. 

• Inundacións: causan danos e perda de bens e materiais chegando en ocasións a perda 

de vidas humanas. 

3.1.2. Riscos tecnolóxicos 

Son aqueles causados pola aplicación e/ou o uso de tecnoloxías desenvoltas polo home, 

consecuencia do progreso industrial. 

Dentro da zona  Ariem consideráronse: 

• O transporte de mercadorías perigosas. 

• Risco químico asociado a factorías e almacenamentos con risco químico 

• Asociados a instalacións radioactivas. 

• Asociados a plantas subministradoras de enerxía ou servizos esenciais. 

• Contaminación ambiental. 
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• Asociados a construcións de enxeñería civil: os posibles danos que poden ocasionar o 

mal estado, dano ou as consecuencias diferidas de construcións de enxeñería civil. 

3.1.3. Riscos antrópicos 

Son os producidos por actividades humanas que se foron desenvolvendo ao longo do tempo. 

Están directamente relacionados coa actividade e o comportamento do home. 

Consideráronse na zona  Ariem os seguintes: 

• Incendios urbanos. 

• Incendios forestais. 

• Accidentes debido a tráfico terrestre. 

• Accidentes que poidan acontecer en zonas de baño: praias marítimas, praias fluviais, 

ríos, lagos… 

• Debidos a concentracións humanas. 

• Asociados ao risco doméstico: electricidade, auga e gas. 

3.1.4. Interconexión de riscos 

A evolución dun sinistro, en múltiples ocasións, comporta á aparición de outros riscos. Así, unha 

catástrofe de orixe natural pode desenvolver outro risco, provocando unha catástrofe inda 

maior, alterando por completo os medios e recursos necesarios para combater a emerxencia 

inicial.  

A forma mais rápida de determinar e afrontar os posibles riscos adicionais que se poden engadir 

é facelo dende os ámbitos territoriais menores, para o que habería que: 

• Definir cales son os principais puntos de concentración de persoas. 

• Definir os puntos que poden verse afectados por o incidente, xa sexa de orixe natural, 

antrópico ou tecnolóxico. 

• Definir cales son os puntos que necesitan unha planificación a un nivel distinto do local. 

• Estes resultados inclúense nos plans territoriais correspondentes das Comunidades 

Autónomas e Distritos da zona ARIEM. 

3.2. Análise de riscos 

O método empregado fai un cálculo obxectivo dos riscos a través de varios índices. O índice de 

risco que estima o risco que ten un municipio de sufrir unha catástrofe, o índice de probabilidade 

que estima a posibilidade que se materialice ese risco e o índice de danos que estima as 

repercusións que tería ese evento ou suceso. 

Unha das partes claves é poder realizar unha clasificación dos municipios segundo os seus riscos, 

dispositivos de emerxencia e finalmente da intersección das distintas variables. Para realizar a 

devandita análise realízase unha clasificación segundo os puntos de rotura de intervalos 

equivalentes e que persegue o dobre propósito de obter rangos de clases homoxéneas para o 

número de intervalos desexados. 
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Esta información non suple, por tanto, a necesidade de realizar mapas de riscos específicos, pero 

si que representa a situación no momento de elaborarse este plan, e débese ter en conta que 

para este tipo de datos a situación evoluciona rapidamente. 

Por este motivo, os plans a unha escala menor deben incluír unha análise de riscos específicos e 

con máis detalles. 

3.2.1. Índices empregados 

3.2.1.1. Índice de probabilidade (IP) 

O valor depende do número de veces que se pode repetir un suceso cando se dan condicións e 

circunstancias similares, en función dos seguintes valores: 

IP = 0 – Inexistente. 

IP = 2 – Sen constancia. 

IP = 3 – Un suceso cada varios anos. 

IP = 4 – Un ou máis sucesos ao ano. 

3.2.1.2. Índice de danos (ID) 

Este índice trata de analizar os efectos que produce sobre o municipio o impacto dun fenómeno 

determinado, tendo en conta factores como: os efectos sobre as persoas, os efectos sobre as 

infraestruturas e edificacións, efectos sobre o medio ambiente (atmosfera, auga, chan, fauna e 

flora) e número de falecidos. 

Os valores asignados ao índice de danos previsibles (ID) por razón do risco son: 

ID = 0 – Sen danos. 

ID = 1 – Pequenos danos materiais ao medio ambiente, sen afectados. 

ID = 2 – Pequenos danos materiais ao medio ambiente, e/ou algún afectado. 

ID = 5 – Importantes danos materiais ao medio ambiente, e/ou numerosos afectados, con 

interrupción transitoria nos servizos esenciais e con posibilidade dalgunha vítima mortal. 

ID = 10 – Danos materiais moi graves, con interrupción sostida dos servizos esenciais ou 

danos irreparables ao medio ambiente e posibilidade dun número elevado de vítimas 

mortais. 

3.2.1.3. Índice de risco (IR) 

Para a descrición do risco, e a análise do mesmo, pártese dos índices de probabilidade (IP) e dos 

danos (ID), mencionados anteriormente, para calcular o índice de risco (IR), que ven dado pola 

seguinte fórmula: 

𝐼𝑅 = 𝐼𝑃 𝑥 𝐼𝐷 
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Matriz de riscos 

IP/ID 0 1 2 5 10 

0 0 0 0 0 0 

2 0 2 4 10 20 

3 0 3 6 15 30 

4 0 4 8 20 40 
Táboa 11. Matriz de risco. 

Segundo o valor obtido, pódese clasificar o nivel de risco (para cada risco en concreto) en: 

Índice de risco 

Valor obtido Nivel de risco 

IR ≥ 20 Moi Alto 

10 ≤ IR ≤ 15 Alto 

6 ≤ IR ≤ 8 Moderado 

IR ≤ 4 Baixo 
Táboa 12. Niveis do índice de risco segundo o valor obtido. 

3.2.2. Risco potencial de emerxencia 

A zonificación territorial de acordo aos niveis de risco que presente o territorio, require coñecer 

os factores que inflúen nos devanditos riscos, como son a frecuencia dos sucesos e as súas 

causas, o nivel de poboación e a posibilidade de que poida ocorrer algún risco de carácter 

especial (risco químico, transporte de mercadorías perigosas, sismos, incendios forestais, 

nevadas, derrubes e corrementos de terra e seca). 

O risco potencial de que ocorra unha emerxencia determínase a partir dos seus tres 

compoñentes fundamentais: o risco estatístico, a vulnerabilidade da poboación e a posibilidade 

de que teña lugar algunha das chamadas emerxencias especiais. 

3.2.2.1. Risco estatístico 

Para o cálculo deste risco utilizáronse principalmente os datos estatísticos de varios anos do  

CIAE-112 Galicia, Emerxencias 112 de Castela e León e a  Autoridade Nacional de Protección Civil 

de Portugal.  

Os datos estatísticos sobre sucesos resultan importantes porque son a base da investigación 

sobre as causas dos mesmos e da eficacia dos medios de prevención. Polo que, permite dar 

respostas a cuestións como: onde e cando se producen as emerxencias, a casualidade, puntos 

onde se producen… 

O factor frecuencia-casualidade determina a frecuencia con que teñen lugar as emerxencias en 

diferentes zonas do territorio e as causas que as producen. 

A determinación do factor frecuencia-casualidade baséase no cálculo dos índices de frecuencia 

e de casualidade. 

O índice de frecuencia estima a frecuencia media anual de emerxencias seguindo a seguinte 

expresión: 

𝐹𝑖=

1

𝑎
∑ 𝑛𝑖

𝑎

1
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Sendo: 

Fi = Frecuencia de emerxencias. 

ni = Número de emerxencias en cada ano. 

a = número de anos. 

O período de anos para o cálculo do índice de frecuencia en cada zona adaptouse aos datos de 

partida. 

O índice refírese xeograficamente a cada concello coa seguinte escala de valoración: 

Clasificación do Índice de Frecuencia 

Índice de frecuencia Frecuencia (Fi) 

Moi baixo < 50 

Baixo 50 - 150 

Moderado 150 – 375 

Alto 375 – 1.000 

Moi alto > 1.000 
Táboa 13. Clasificación del Índice de Frecuencia. 

O índice de causalidade defínese como a frecuencia ponderada das emerxencias tendo en conta 

as distintas causas que se presentan en cada concello da zona Ariem. Estímase seguindo a 

seguinte expresión: 

𝐶𝑖 =
1

𝑎
∑

∑ 𝑐𝑛𝑖𝑐
7
1

𝑛𝑖

𝑎

1

 

Sendo: 

Ci = Índice de causalidade 

C = Coeficiente de perigo específica de cada causa. 

nic = Número de incidencias de cada causa en cada ano. 

a = Número de anos. 

ni = Número de incidencias en cada ano. 

A determinación do coeficiente de perigo C, é puramente estatístico, asignando o maior valor 

ao tipo de incidencia máis frecuente ou tratando de establecer unha clasificación máis axustada 

ao perigo intrínseco de cada incidencia. Baixo este criterio os valores do coeficiente son os 

seguintes: 
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Determinación do coeficiente de perigo 

Tipoloxías Nº incidencias % 
Coeficiente de 

perigo 

Incendios urbanos 3.129 8,57 4,5 

Incendios forestais 16.804 46,01 4 

Accidentes 14.186 38,84 5 

Mercancías perigosas 61 0,17 1 

Nevadas e xeo 491 1,34 3 

Inundacións 1.399 3,83 3,5 

Derrubes e corrementos de 
terras 

450 1,23 2,5 

Táboa 14. Determinación coeficiente de perigo.  

Establecido o coeficiente de perigo o índice de casualidade refírese xeograficamente a cada 

concello coa seguinte escala de valoración: 

Clasificación do Índice de Causalidade 

Índice de causalidade Casualidade (Ci) 

Moi baixo < 3,76 

Baixo 3,76 – 3,97 

Moderado 3,97 – 4,09 

Alto 4,09 - 4,39 

Moi alto > 4,39 
Táboa 15. Clasificación do Índice de Causalidade. 

Para a integración do índice de frecuencia co índice de causalidade séguese a seguinte matriz de 

decisión: 

  Índice de Causalidade 

  Moi baixo Baixo Moderado Alto Moi Alto 

Ín
d

ic
e 

d
e 

Fr
e

cu
en

ci
a

 Moi Baixo Moi baixo Moi baixo Baixo Baixo Moderado 

Baixo Moi baixo Baixo Baixo Moderado Moderado 

Moderado Baixo Baixo Moderado Moderado Alto 

Alto Baixo Moderado Moderado Alto Moi alto 

Moi Alto Moderado Moderado Alto Moi alto Moi alto 
Táboa 16. Matriz de decisión para o índice estatístico. 

3.2.2.2. Vulnerabilidade 

A vulnerabilidade defínese como a previsión das consecuencias ou efectos negativos sobre as 

persoas, os bens e o medio ambiente, como resultado da materialización do risco que orixina a 

emerxencia. Por tanto, resulta imprescindible coñecer a estrutura de vulnerabilidade da zona  

Ariem, debido a que como consecuencia da devandita vulnerabilidade pódense desencadear 

efectos secundarios que contribúan a agudizar a incidencia. 

En calquera planificación en materia de Protección Civil o básico e prioritario é a vida e 

seguridade das persoas. O número de habitantes de cada municipio incide directamente nas 

consecuencias dunha emerxencia, e non unicamente por os danos que sofren os seus 

habitantes, se non polas causas que a orixinan. 

Establecéronse uns rangos significativos, debido á necesidade de estratificar o territorio da zona  

Ariem, en función da seguinte clasificación: 
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Clasificación do Índice de Vulnerabilidade 

Índice de vulnerabilidade Rangos de poboación (habitantes) 

Moi baixo < 2.500 

Baixo 2.500 – 5.000 

Moderado 5.000 – 10.000 

Alto 10.000 – 20.000 

Moi alto > 20.000 
Táboa 17. Matriz de decisión para o índice de vulnerabilidade. 

Para os límites de clasificación contemplouse que o 95,5% dos municipios da zona  Ariem teñen 

unha poboación de menos de 20.000 habitantes, polo que se tomou este límite para establecer 

rangos inferiores. 

3.2.2.3. Índice derivado dos riscos especiais 

Con obxecto de obter un valor global do Risco de Emerxencias Especiais en cada concello é 

necesario integrar os riscos específicos estudados anteriormente: o risco químico, o derivado do 

transporte de mercadorías perigosas, o  sísmico, os incendios forestais, as inundacións, as 

nevaradas, o derrube e corrementos de terras e a seca. 

A integración dos valores dos Riscos de Emerxencias Especiais realízase tendo en conta o 

diferente perigo para a vida humana, para iso estableceuse unha clasificación destes riscos en 

tres grupos: 

Perigosidade dos riscos especiais 

Alta Media Baixa 

Risco químico Risco sísmico  Nevadas 

Mercancías perigosas Incendios forestais Esvaramento de terras 

 Inundacións Seca 
Táboa 18. Clasificación dos riscos especiais segundo a súa perigosidade. 

Para a obtención do Risco de Emerxencias Especiais séguese a seguinte fórmula 

Índice derivado de los riscos especiais = 0,5x(Risco químico + Transporte mercadorías 

perigosas) + 0,3x(Risco sísmico + Incendios forestais + Inundacións) + 0,2x(Nevaradas + 

Esvaramento de terras + Seca) 

O resultado da expresión anterior clasifícase da seguinte maneira: 

Clasificación do Índice derivado dos riscos especiais 

Clasificación Intervalo 

Moi baixo < 0,42 

Baixo 0,42 – 0,84 

Moderado 0,84 – 1,26 

Alto 1,26 – 1,68 

Moi alto > 1,68 
Táboa 19. Clasificación do índice derivado dos riscos especiais. 
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3.2.2.4. Cálculo do risco potencial de emerxencia 

O risco potencial de emerxencia calcúlase como a suma de cada un dos factores multiplicados 

por un coeficiente que varía en función da importancia considerada nesta análise: 

Risco potencial de emerxencia (R.P.E.) =  Risco estatístico + 2*Vulnerabilidade + 3*Risco 

por emerxencias especiais 

Os valores resultantes clasifícanse segundo o seguinte: 

Clasificación del risco potencial de emerxencia 

Clasificación R.P.E. Valor R.P.E. 

Moi baixo < 1,86 

Baixo 1,86 – 3,72 

Moderado 3,72 – 5,58 

Alto 5,58 – 7,44 

Moi alto > 7,44 
Táboa 20. Clasificación do risco potencial de emerxencia. 

3.3. Análise de resultados 

Co resultado correspondente ao valor do Risco Potencial de Emerxencia (RPE) para cada un dos 

termos municipais é posible realizar unha descrición da situación de cada unha das partes da 

zona ARIEM. 

3.3.1. Castela e León 

Na parte de Castela e León a totalidade dos termos municipais presentan un valor do indicador 

de Risco Potencial de Emerxencia baixo e tan só catro municipios cun valor moderado. Estes 

catro municipios, todos da provincia de Zamora son:  Lubián, Pedralba de la Pradería, Poboa de  

Sanabria e Requejo. Estes catro municipios representan preto do 9% da poboación dos 

municipios da zona  ARIEM de Castela e León e un 10% da superficie. 

Risco Potencial de Emerxencia (RPE) 

 Baixo Moderado Total 

Castela e 
Léon 

Nº municipios 43 4 47 

Poboación 18.405 1.729 20.134 

Superficie (km2) 3.039,96 327,51 3.367,47 
Táboa 21. Resumo Risco Potencial de Emerxencia (RPE) dos municipios da zona ARIEM de Castela e León . 

Isto débese principalmente a que todos os municipios teñen unha poboación e frecuencias 

medias anuais de incidencias moi baixas. Como se pode observar na táboa anterior, os 47 

municipios suman un total de 20.134 habitantes e analizando os municipios individualmente 

soamente seis municipios superan os 1.000 habitantes, é dicir, o valor do índice de 

vulnerabilidade de todos os municipios é moi baixo.  

Cabe destacar a totalidade dos municipios con risco especial alto-moi alto derivado da seca e o 

derivado por incendios forestais, con valores altos-moi altos nos municipios da parte centro e 

norte da provincia de Zamora. 
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Figura 12. Risco potencial de emerxencia nos municipios da zona ARIEM de Castela e León.  

En canto ao risco estatístico maioritariamente os valores son de moi baixos a baixos. Soamente 

dez municipios con valores moderados, debido a valores altos e moi altos de causalidade. Estes 

municipios son:  Alcañices,  Bermillo de  Sayago,  Fonfría, Poboa de  Sanabria, Ahigal de los 

Aceiteros, La Alameda de Gardón, Aldea del Obispo, Fuentes de  Oñoro, Porto Seguro e San 

Felices de los Gallegos. 

O índice derivado de riscos especiais ten un valor baixo na maior parte dos municipios. Soamente 

nove municipios presentan un valor moderado. Destes nove, dous están na provincia de 

Salamanca ( Espeja e Fuentes de  Oñoro) e sete en Zamora ( Alcañices, Lubián, Pedralba de la 

Pradería,  Puebla de  Sanabria, Rábano de Aliste, Requejo e  Trabazos). 

Dentro dos riscos especiais destacar o risco por incendios forestais con valores altos  na provincia 

de Zamora. Os municipios de Salamanca teñen uns valores de moderados a moi baixos. 

Especial fincapé hai que facer en toda a zona sobre os valores altos e moi altos de risco de seca 

e na zona norte de Zamora por risco de nevadas. 

3.3.2. Galicia 

Cun valor do Índice de Risco Potencial de Emerxencia ( RPE) alto figuran tres termos municipais. 

A Guarda e O Porriño na provincia de Pontevedra e Verín na provincia de Ourense, nos que o 

motivo do valor do indicador é debido a unha vulnerabilidade poboacional alta, á causalidade 

das incidencias rexistradas e a un risco especial medio-alto. Estes tres termos están entre o cinco 

máis poboados da zona  ARIEM de Galicia representando preto do 30% do total da poboación e 

un 5% da superficie. 
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Resumo Risco Potencial de Emerxencia (RPE) 

 Baixo Moderado Alto Total 

Galicia 

Nº municipios 12 25 3 40 

Poboación 14.660 90.665 43.570 148.895 

Superficie (km2) 1.170,30 2.496,40 175,80 3.842,50 
Táboa 22. Resumo Risco Potencial de Emerxencia (RPE) dos municipios da zona ARIEM de Galicia. 

No extremo oposto con valores do índice baixos sitúanse doce termos municipais, once na 

provincia de Ourense e un na provincia de Pontevedra. Son termos municipais cunha 

vulnerabilidade poboacional moi baixa e en canto ao risco estatístico con frecuencias moi baixas. 

Estes 12 municipios representan sobre o 10% da poboación total e un 30,5% da superficie. 

Os restantes termos municipais, vinte e cinco, teñen un valor do índice moderado debido á 

causalidade das incidencias rexistradas e a un risco especial medio, maioritariamente. 

 

Figura 13. Risco potencial de emerxencia nos municipios da zona ARIEM de Galicia.  

O municipio de Tui presenta un índice de risco estatístico alto debido a valores de frecuencia e 

casualidade altos. No punto extremo soamente atópanse dous municipios da provincia de 

Ourense, que son A Veiga e  Muiños, con valores moi baixos.  

O índice derivado de riscos especiais a maioría dos municipios presentan un valor moderado, 

fóra de Sandiás e Vilar de Santos cun valor baixo e Arbo e O Porriño con valores altos. Estes 

valores altos no caso do Porriño débense ao risco químico, ao de transporte de mercadorías 

perigosas e ao de incendios forestais, e no caso de Arbo por risco de incendios forestais, seca e 

valores de moderados a altos de risco por transporte de mercadorías perigosas. 

Cabe resaltar os valores altos por incendios forestais en toda a zona  ARIEM de Galicia, fóra de 

cinco municipios (Porqueira, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras e Vilar de Santos) do centro da zona  

ARIEM da provincia de Ourense con valores moderados. 

Nos municipios da provincia de Ourense que limitan co norte de Portugal sobresaltar os valores 

altos por seca. 
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Especial mención ao risco por nevadas nos municipios de Ourense, que conforman o Macizo 

Central, xa que resulta de importancia ao ser a conexión principal de transporte entre Galicia e 

Castela e León. 

3.3.3. Portugal 

Maioritariamente o índice de Risco Potencial de Emerxencia ( RPE) dos municipios da zona  

ARIEM de Portugal ten un valor moderado. Dos vinte e catro municipios que forman a zona  

ARIEM, dezasete ten un valor moderado e representan case o 90% da poboación da zona  ARIEM 

e o 74% da superficie.   

Risco Potencial de Emerxencia (RPE) 

 Baixo Moderado Total 

Portugal 

Nº municipios 7 17 24 

Poboación 43.990 358.315 402.305 

Superficie (km2) 2.582,95 7.299,57 9.883 
Táboa 23. Resumo Risco Potencial de Emerxencia (RPE) dos municipios da zona ARIEM de Portugal. 

Os sete municipios restantes que presentan un valor baixo de Risco Potencial de Emerxencia 

son:  Figueiras de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada  à Cinta,  Melgaço, Paredes de  Coura, Terras 

de  Bouro,  Vimioso e  Vinhais. 

 

Figura 14. Risco Potencial de Emerxencia nos municipios da zona ARIEM de Portugal.  

A metade dos municipios presentan unha vulnerabilidade poboacional con valores altos e moi 

altos, que representan preto do 80% da poboación da zona  ARIEM de Portugal. Cabe resaltar o 

municipio de Viana de Castelo con preto de 85.000 habitantes, xa que representa sobre o 21% 

da poboación total da zona. Os catro municipios restantes con vulnerabilidade poboacional moi 

alta son Arcos de  Valdevez, Bragança, Ponte de Lima e Chaves. Pola contra, soamente dous 
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municipios, Freixo de Espada à Cinta e Vimioso, con poboación entre 3.000 e 4.000 habitantes 

presentan unha vulnerabilidade poboacional baixa.   

En canto ao índice de risco estatístico, soamente dous municipios presentan un valor alto. Estes 

municipios son Ponte de Lima e Viana  do Castelo. Estes valores altos débense a unha frecuencia 

e causalidade alta. 

En canto ao índice de riscos especiais, vinte dos municipios presentan un valor baixo. Soamente 

catro presentan un valor moderado. Estes catro municipios son Arcos de Valdevez, Almeida,  

Chaves e Viana  do Castelo. 

Dos riscos especiais destacar o nivel alto por risco de incendios forestais en toda a zona  ARIEM. 

Mencionar tamén o risco alto por seca nos municipios dos distritos de Braga e Bragança. 

3.4. Catálogo de riscos 

Do resultado do inventario, estudio e análise dos riscos mais importantes da zona ARIEM 

obtense un cadro resumen dos principais riscos na zona ARIEM, así como os correspondentes 

mapas de risco estatístico, vulnerabilidade especial, riscos especiais e risco potencial de 

emerxencia, establecendo unha valoración por niveis. 

No Anexo 2 móstranse os resultados por niveis dos riscos contemplados en cada municipio, así 

como mapas de risco citados no parágrafo anterior. 
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4. ESTRUTURA DO ÓRGANO DE DIRECCIÓN DO PLAN 

4.1. Estrutura, organización e funcións dos órganos de dirección. 

O PTET ordena e permite a integración dos plans territoriais de protección civil involucrados na 

súa área de actuación en todos os ámbitos (nacional, autonómico, distrital, local) incluíndo 

tamén os diferentes plans de autoprotección.  

4.1.1. Estrutura organizativa 

Para unha plena operatividade do PTET, a organización das funcións de coordinación e dirección 

dos diferentes órganos participantes nunha emerxencia require unha estrutura organizativa con 

mando único, para evitar as duplicidades e os posibles problemas de xerarquías operacionais ou 

xurisdicionais que puidesen acontecer. 

A estrutura organizativa deseñada ten por obxecto ser capaz de atender a diversidade de 

emerxencias que poidan presentarse de acordo co seguinte organigrama: 

 

Figura 15. Estrutura organizativa. 

4.1.1. Dirección do plan 

A Dirección do PTET prevalece, durante a activación do plan e no marco das funcións que ten 

encomendadas para a resolución da emerxencia, sobre o exercicio das funcións directivas de 

calquera autoridade pública territorial ou outros directores de plans na zona ARIEM. Esta 

capacidade directiva implica a coordinación no desenvolvemento das competencias do resto de 

autoridades e directores de plans, quen conservan as funcións de dirección dos plans e servizos 

propios. 

4.1.2. Definición dos niveles de activación 

A activación é a acción de poñer en marcha o plan en Fase de Emerxencia. O director do plan é 

o responsable de activar o mesmo a través dos medios que garantan a rapidez da declaración e 

a eficacia da resposta pública. 
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Defínense 4 niveis de activación ou situacións operativas en función das características da 

emerxencia, que son: situación 0, situación 1, situación 2 e situación 3. 

4.1.2.1. Situación 0 

Corresponde a emerxencias nas que se teñan producido fenómenos ou sucesos moi localizados 

cuxa atención, no relativo á protección das persoas, bens e medio ambiente, queda asegurada 

coa capacidade de resposta local, ou queda incluída dentro do ámbito de aplicación dos plans 

de autoprotección ou de plans territoriais de protección civil de ámbito local. Tamén 

corresponde a escenarios nos que estando resolta na súa meirande parte a emerxencia aínda 

non se dan as circunstancias para declarar a fin desta e o seu conseguinte paso á Fase de 

Recuperación. 

A dirección das actuacións corresponde á entidade local ou ao director do plan ou plans 

territoriais de protección civil de ámbito local activados, aínda que poden empregarse medios e 

recursos pertencentes a outros ámbitos territoriais. 

4.1.2.2. Situación 1 

Corresponde a emerxencias provocadas por fenómenos ou sucesos de gravidade tal que os 

danos a persoas, bens o ao medio ambiente, ou a extensión das áreas afectadas, superan a 

capacidade de resposta dos plans territoriais de protección civil de ámbito local e, nas que se 

require unha resposta coordinada por parte da Administración, ben por afectar a máis dun 

municipio, ben por ser precisa a activación de medios e recursos propios ou asignados ao PTET. 

Esta Situación 1, implica que todos os plans territoriais de protección civil de ámbito local 

activados queden integrados no PTET nos seus aspectos directivos, de coordinación e 

operativos. 

4.1.2.3. Situación 2 

Corresponde a emerxencias provocadas por fenómenos ou accidentes de gravidade tal que os 

danos á poboación, aos bens ou ao medio ambiente, ou a incerteza sobre a súa evolución, ou a 

extensión das áreas afectadas, ou a complexidade da emerxencia, superan a capacidade de 

resposta ordinaria que se pode afrontar coa estrutura e medios asignados para a Situación 1. 

Nesta Situación podería ser necesaria a activación de medios e recursos extraordinarios non 

asignados e a posta en marcha de medidas extraordinarias. 

Tamén corresponde a calquera outra circunstancia que a criterio do director del PTET aconselle 

a declaración desta Situación para garantir unha mellor resposta á emerxencia. 

Esta Situación 2, implica que todos os plans territoriais de protección civil de ámbito local 

activados queden integrados no PTET nos seus aspectos directivos, de coordinación e 

operativos. 

4.1.2.4. Situación 3. 

Se a emerxencia se agravara excepcionalmente ou se produciran fenómenos cuxa natureza, 

gravidade ou alcance dos riscos determinaran que está en xogo o interese nacional, o titular do 

Ministerio do Interior, ben por propia iniciativa ou a instancia da Comunidade de Castela e León 
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ou de Galicia, ou do delegado de Goberno en Castela e León ou de Galicia, declarará o interese 

nacional. 

En Portugal, a competencia para a activación do Plan a este nivel, corresponde á decisión da 

Comisión Nacional de Protección Civil ou á emisión da declaración por parte do Goberno. 

4.1.3. Funcións do director do plan 

O director do PTET, como máximo responsable, adoptará as medidas que lle permitan, en 

función da tipoloxía da emerxencia e as circunstancias particulares nas que se desenvolve, facer 

fronte á mesma e paliar as súas consecuencias. 

As funcións do director do PTET son: 

• Declarar a activación do Plan no ámbito territorial correspondente e as súas diversas 

situacións. 

• Ostentar a máxima representación do Plan no ámbito territorial correspondente ante 

outros organismos públicos ou privados. 

• Tomar decisións para a xestión da emerxencia no ámbito territorial correspondente. 

• Activar a estrutura directiva do Plan da zona ARIEM. 

• Convocar ao Comité Asesor. 

• Ordenar a constitución do Gabinete de Información. 

• Constituír o Centro de Coordinación Operativa  

• Activar o Posto de Mando Avanzado (PMA) e os Grupos de Acción. 

• Solicitar medios e recursos extraordinarios non asignados ao PTET en caso necesario. 

• Cursar avisos e realizar notificacións ás Entidades locais e propoñer avisos ás 

autoridades do Estado/s e de outras comunidades autónomas/distritos. 

• Declarar o final da emerxencia e desactivar o PTET. 

• Transferir información aos demais compoñentes do Plan a todos os niveis. 

• Orientar, dirixir, supervisar e asegurar a implantación e o mantemento do PTET na zona 

ARIEM. 

4.1.4. Comité asesor 

É o órgano colexiado de asistencia á Dirección do PTET na execución das súas funcións, xa sexa 

con relación ás actuacións para a resolución da emerxencia, como no referente ao mantemento 

da operatividade do PTET. A Dirección poderá convocar á totalidade ou a parte dos seus 

membros, segundo o considere adecuado, de acordo coas necesidades de cada momento, así 

como as características e a gravidade da emerxencia. 

As funcións deste comité son: 

• Asesorar ao director do Plan sobre as consecuencias do sinistro, medidas a adoptar e 

medios necesarios en cada momento da emerxencia. 
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• Estudar e propoñer as modificacións necesarias para unha maior eficacia do Plan. 

• Propoñer e avaliar os simulacros que deban realizarse, así como as accións encamiñadas 

ao mantemento da operatividade do Plan. 

A composición do Comité será o definido no PTE do ámbito xeográfico afectado. 

De forma xenérica este estará integrado por: 

• Secretarios territoriais das administracións implicadas de cada ámbito xeográfico 

afectado. 

• Responsables dos servizos de Protección Civil dos ámbitos territoriais afectados. 

• Responsable do Centro Territorial de Emerxencias da zona/s correspondente/s. 

• Representantes das administracións territoriais afectadas segundo ámbito xeográfico 

afectado (municipio, provincia, comunidade autónoma, distrito,…). 

• Representantes dos Grupos de Acción cuxa intervención sexa necesaria. 

• Cantos considere o director do PTET. 

4.1.5. Gabinete de información 

O Gabinete de Información é o órgano encargado de canalizar e supervisar toda a información 

que se subministre aos medios de comunicación. A información á poboación considerarase 

parte esencial na xestión dunha emerxencia e realizarase a través dun único portavoz oficial que 

será o director do PTET ou o/os responsable/s en quen este delegue, en función do ámbito 

xeográfico afectado. 

As funcións específicas de este gabinete son: 

• Recoller información sobre o risco e a súa evolución 

• Difundir declaracións de activación, alerta, emerxencias e a súa finalización 

• Difundir as ordes, consignas e recomendacións ditadas por o Director a través dos 

medios de comunicación 

• Centralizar, coordinar e preparar a información xeral sobre a emerxencia e facilitala aos 

medios de comunicación social. 

• Orientar a procura de información e corrixir informacións erróneas 

• Subministrar información persoal aos familiares dos cidadáns persoalmente afectados. 

• A composición do gabinete será a que estipula o correspondente PTE do ámbito 

territorial ao que afecte la emerxencia. 
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4.1.6. Centro de Coordinación Operativa 

O Centro de Coordinación Operativa é o órgano que conforma a estrutura de coordinación do 

PTET e nel se integran o Director do Plan, o Comité Asesor e o Gabinete de Información. 

A activación do plan esixe a constitución do correspondente Centro de Coordinación Operativa.  

O Centro de Coordinación Operativa exerce as seguintes funcións: 

• Organizar, dirixir e coordinar as actuacións durante a emerxencia. 

• Coordinar, especialmente, as intervencións da/s Administración/s territorial/is 

principalmente afectada, os seus medios e recursos, independentemente da súa 

dependencia orgánica ou funcional, integrando estes na estrutura operativa do PTET. 

• Manter a coordinación e comunicación cos diferentes municipios afectados e as 

intervencións en eles realizadas. 

• Centralizar a información a fin de avaliar o estado da emerxencia. 

• Efectuar un seguimento operativo permanente, con análise da situación e as posibles 

consecuencias ou evolución da emerxencia. 

• Coordinar as actuacións dos diferentes Grupos de Acción, transmitindo as decisións ao 

Posto de Mando Avanzado (PMA), ou directamente aos Grupos de Acción, se este non 

estivera constituído. 

• Solicitar medios e recursos extraordinarios a través da Dirección no ámbito Rexional 

correspondente. 

• Informar aos afectados e facilitar a información aos familiares. 

• Realizar as xestións necesarias para garantir o auxilio e atención de aquelas persoas 

afectadas por a emerxencia, así como aquelas necesarias para a asistencia ás vítimas, 

aos seus  familiares e achegados. 

• Determinar o contido da información á poboación, no desenvolvemento da emerxencia. 

• Canalizar e supervisar toda a información que se subministre aos medios de 

comunicación. 

• Propoñer a declaración do final da emerxencia e a desactivación do PTET no ámbito 

correspondente. 

• Apoiar ao director do PTET en calquera outra función que sexa necesario desenvolver 

para a resolución da emerxencia. 

Cando o nivel da emerxencia adquire unha dimensión nacional en algún dos Estados 

pertencentes ao plan, é dicir declárase a situación 3, este exercerá tamén as seguintes funcións:  

• Informar á poboación afectada pola emerxencia de conformidade cas directrices 

establecidas en materia informativa polo Gabinete de Información, en coordinación coa 

Dirección Operativa do Plan Estatal Xeral. 

• Mobilizar os recursos situados no ámbito territorial afectado da rexión a que pertence, 

a requirimento da Dirección Operativa do Plan Estatal Xeral. 

• Garantir a adecuada coordinación co Plan Estatal Xeral. 
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O Director do Plan poderá contactar cos seus membros previamente á activación formal do 

PTET, podendo constituírse o Centro de Coordinación Operativa e actuar en primeira instancia, 

a través de calquera medio que garanta a labor coordinada dos seus membros. 

O Director do Plan poderá modificar a localización do Centro de Coordinación Operativo 

atendendo ás necesidades especiais da emerxencia. 

4.1.7. Posto de Mando Avanzado. Coordinador de operacións 

O Posto de Mando Avanzado (PMA) executará as instrucións da Dirección do PTET cando este 

estea activado. En todo caso coordinará as actuacións dos medios materiais e humanos que 

interveñan no lugar da emerxencia e actuará como enlace co Director do Plan, a través do Centro 

de Coordinación Operativa, nas proximidades do lugar onde acontece a emerxencia. 

O PMA forma parte da estrutura organizativa do PTET. A súa constitución realízase a instancias 

da Dirección deste, aínda que os Grupos de Acción que estiveran actuando na resolución da 

emerxencia con anterioridade á activación do PTET poden constituílo previamente. 

Segundo a natureza e gravidade da emerxencia, a Dirección do PTET poderá establecer e 

designar un ou varios PMA. O seu ámbito territorial será aquel que permita unha eficaz 

coordinación das intervencións. Como norma de carácter xeral activarase un só PMA. 

Co obxecto de facer o máis efectiva posible a coordinación operativa dos Grupos de Acción, 

establecerase o PMA nas proximidades da zona afectada pola emerxencia. 

A súa localización será definida pola Dirección do PTET, en base ao indicado polo Centro de 

Coordinación Operativa, previamente consultado o xefe do PMA. A localización do PMA deberá 

reunir, de ser posible, as seguintes características: 

• Lugar seguro o máis próximo posible á emerxencia. 

• Situado nunha zona na que exista a suficiente cobertura de radio (tanto analóxica como 

dixital), que permita o acceso a diferentes redes de telecomunicacións (fixa ou móbil). 

• Acceso á rede eléctrica. 

• Fácil acceso e espazo amplo para estacionamento e recepción de vehículos. 

A composición do PMA e o seu persoal será a correspondente aos plans de emerxencias 

correspondentes da zona afectada. 

De forma xenérica, o PMA estará integrado por: 

• O xefe do PMA. 

• Un representante de cada un dos Grupos de Acción constituídos. 

• Un representante do municipio ou municipios directamente afectados, unha vez 

convocados desde a Dirección do PTET. 

• En caso de activación de algún recurso externo ao PTET de escala estatal ou 

autonómico/distrital, un representante desta no lugar da emerxencia. 

• Un representante dos responsables dos plans de autoprotección, ou calquera outro plan 

territorial de protección civil de ámbito local, autonómico/distrital activado, en caso de 

que estean directamente implicados na xestión da emerxencia. 
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As funcións do PMA serán as seguintes: 

• Efectuar unha avaliación permanente da emerxencia e transmisión desta a Dirección do 

PTET, a través do Centro de Coordinación Operativa. 

• Definir a estratexia de actuación fronte a emerxencia. 

• Propoñer a activación de medios e recursos ordinarios e extraordinarios. 

• Coordinar as intervencións dos medios intervenientes. 

• Definir as zonas de planificación, adecuándoas á evolución da emerxencia. 

• Comunicar de forma permanente á Dirección do PTET, a través do Centro de 

Coordinación Operativa, todas as incidencias xurdidas na intervención fronte á 

emerxencia, e a todos os Grupos de Acción constituídos, as decisións da Dirección do 

PTET. 

• Propoñer o cambio de Situación en Fase de Emerxencia. 

• Propoñer a desactivación do PTET. 

• Desmobilización de medios. 

• Valorar os efectos da emerxencia e propoñer á Dirección do PTET, a través do Centro de 

Coordinación Operativa o fin da Fase de Emerxencia. 

• Outras que lles asigne a Dirección do PTET. 

Se debido á magnitude ou á extensión da emerxencia existira mais de un PMA, para manter a 

coordinación de todos a Dirección do PTET designará a un Coordinador/a de Operacións. 

As funcións desta figura son: 

• Transmitir as decisións emanadas da Dirección do PTET aos distintos PMA e velar porque 

se cumpran coa maior exactitude posible por os distintos Grupos de Acción. 

• Velar porque se canalice a información entre o lugar da emerxencia e o Centro de 

Coordinación Operativa, a través dos distintos PMA. 

• Aglutinar esforzos e simplificar as accións por parte dos Grupos de Acción e, convocar, 

no seu caso, aos seus responsables. 

4.1.8. Grupos de acción 

A composición dos Grupos de Acción e o seu persoal será a correspondente aos plans de 

emerxencia correspondente da zona afectada. 

Na estrutura do PTET identifícanse os seguintes Grupos de Acción: 

• Grupo de Intervención. 

• Grupo de Apoio Loxístico. 

• Grupo de Seguridade. 

• Grupo de Asistencia Social. 

• Grupo de Asistencia Psicolóxica. 

• Grupo de Apoio Técnico. 
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• Grupo Sanitario. 

A actuación dos servizos de emerxencia integrados en cada Grupo de Acción levarase a cabo 

baixo os seus protocolos e procedementos internos de actuación que desenvolverán as súas 

respectivas competencias. Debendo ter en conta nestes protocolos e procedementos as 

especiais necesidades dos colectivos mais vulnerables e as persoas con discapacidade. 

Os Grupos de Acción poderanse constituír en calquera momento para facer fronte á  emerxencia 

ou cando así o decida a Dirección do PTET. En caso de que existan Grupos constituídos antes da 

activación do PTET, estes automaticamente integraranse na súa estrutura. 

A Dirección do PTET poderá dispor a constitución de todos ou algún deles, se non estiveran xa 

constituídos previamente á activación do PTET, e en casos excepcionais poderá ordenar a 

constitución de outros Grupos de Acción diferentes, ou integrar na súa estrutura aos xa 

constituídos, así como modificar a composición destes para adaptalos ás características 

específicas dos perigos que naqueles se aborden. O seu funcionamento seguirá as normas xerais 

de actuación dos Grupos de Acción definidas nos seus correspondentes plans territoriais de 

emerxencias. 

Se por circunstancias especiais deberan constituírse novos Grupos de Acción diferentes aos xa 

definidos, formaranse co mando, composición e  funcións que a Dirección do PTET determine, 

unha vez consultado ao xefe do PMA. 

A súa actuación axustarase ás mesmas normas e criterios que para o resto de Grupos de Acción, 

e sempre respectando a súa estrutura e normas de funcionamento se estiveran determinadas 

nalgunha normativa específica. 

Así mesmo, contarán cun xefe de Grupo e, no seu caso un representante no PMA que terán as 

mesmas funcións e responsabilidades que o resto de representantes no PMA dos outros Grupos 

de Acción. 

As responsabilidades xenéricas do xefe de cada Grupo de Acción son: 

• Coordinar as actuacións do seu grupo. 

• Organización interna do seu grupo. 

• Estruturación do sistema de comunicacións entre os compoñentes do grupo, co grupo 

de acción e o PMA. 

• Coordinación da intervención dos integrantes que compoñen o seu Grupo. 

4.1.8.1. Grupo de Intervención 

Este grupo executará as medidas de intervención necesarias para reducir e controlar os efectos 

da emerxencia, actuando naqueles puntos nos que acontezan circunstancias que requiran unha 

acción inmediata. 

As funcións do grupo son: 

• Valorar e informar sobre o estado, en tempo real da situación da emerxencia ao Director 

do Plan. 

• Controlar, reducir e/ou neutralizar os efectos da emerxencia. 

• A procura, rescate e salvamento de persoas e bens. 
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• Determinar a área de intervención e a súa zonificación. 

• O auxilio de persoas sepultadas baixo ruínas, illadas ou desaparecidas. 

• Impedir o colapso das estruturas involucradas. 

• Colaborar con outros Grupos na adopción de medidas de protección á poboación. 

• Realizar unha vixilancia activa sobre os riscos latentes unha vez controlada a 

emerxencia. 

• A intervención e primeiros auxilios. 

• Realizar todas aquelas funcións non enumeradas anteriormente que se lle poidan 

asignar. 

A composición deste grupo normalmente será: 

• Servizo de bombeiros. 

• Servizos municipais de protección civil. 

• Servizos competentes en materia de incendios forestais do ámbito territorial afectado. 

• Outro persoal profesional de atención ás emerxencias ao servizo das administracións 

públicas. 

4.1.8.2. Grupo de Apoio Loxístico 

O Grupo de Apoio Loxístico é o encargado de proveer aos demais Grupos de Acción as 

subministracións complementarias que precisen para desenvolver a súa actividade e 

proporcionar os medios para garantir a evacuación e albergue dos afectados pola emerxencia. 

Aínda que cada Grupo de Acción é responsable de dispoñer do material e equipo necesario para 

desenvolver as súas funcións, o Grupo de Apoio Loxístico apoiará na localización e traslado do 

equipamento complementario necesario para unha actuación puntual. 

As funcións do grupo son: 

• Recepción de solicitudes de axuda. 

• Establecemento dos procedementos de evacuación. 

• Habilitar locais susceptibles de albergar a toda a poboación afectada. 

• Resolver os problemas de abastecemento de auga potable e alimentos. 

• Subministrar mantas e roupa á poboación afectada. 

• Establecer a zona de operacións e os centros de distribución que sexan necesarios. 

• Organizar os puntos de reunión de evacuados para o seu posterior traslado. 

• Proporcionar aos demais grupos operativos todo o apoio loxístico preciso, 

subministrándolles aqueles produtos ou equipos necesarios para poder levar a cabo o 

seu cometido. 

• Proporcionar asistencia social ás persoas afectadas. 

• Garantir as comunicacións entre os diferentes grupos operativos, así como entre o Posto 

de Mando Avanzado e o Centro de Coordinación Operativa. 
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• Transmitir toda a información emitida por os diferentes grupos operativos. 

• Establecer e implantar sistemas alternativos de transmisións onde sexan necesarios. 

A composición deste grupo xeralmente será: 

• Persoal pertencente aos servizos de protección civil. 

• Voluntarios de protección civil. 

• Persoal da Administración Pública que corresponda por o seu ámbito territorial con 

competencias en materia de: comunicacións, obras públicas e terrestres, servizos 

sociais,… 

• Persoal e medios materiais da Administración Local. 

• Empresas privadas e particulares. 

• Todo o persoal que se considere preciso en función da natureza da emerxencia. 

4.1.8.3. Grupo de Seguridade 

O Grupo de Seguridade é o responsable da seguridade cidadá, a orde e o control da zona da 

emerxencia e os seus accesos, debendo garantir, en caso necesario, unha evacuación segura. 

As funcións do Grupo son:  

• Ordenación do tráfico e control de accesos ás diferentes zonas delimitadas na área na 

que se produciu a emerxencia. 

• Balizamento e sinalización das vías públicas. 

• Información sobre o estado das vías públicas. 

• Apoio a outros Grupos en tarefas de procura de persoas. 

• Facilitar e asegurar a actuación dos demais Grupos, coordinados a través do PMA. 

• Dirixir e organizar, se procede, o confinamento ou evacuación da poboación ou calquera 

outra acción que lle sexa encomendada que implique grandes movementos de persoas. 

• Colaborar na identificación das vítimas. 

• Apoiar a difusión de avisos á poboación. 

• Protección de persoas e bens ante actos delituosos. 

A composición deste Grupo xeralmente será: 

• Forzas e corpos de seguridade do Estado. 

• Grupos de seguridade privada implicados. 

• Forzas e corpos de seguridade do ámbito territorial ou administrativo correspondente. 

• Todo o persoal que se considere preciso en función da natureza da emerxencia. 

4.1.8.4. Grupo de Asistencia Social 

O Grupo de asistencia social é o encargado de executar as medidas de actuación de carácter 

social de axuda á poboación afectada. 
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As funcións do grupo son: 

• Atender as necesidades básicas en canto a axuda material e alimentaria da poboación. 

• Levar o control sobre os datos, estado e localización das persoas afectadas. 

• Organizar á poboación afectada en aspectos referentes a súa evacuación, derivando aos 

evacuados a domicilios de familiares, amizades, voluntarios ou cara albergues ou 

centros de acollida creados a tal efecto. 

• Xestión interna de albergues. 

• Asistencia a vítimas, familiares e achegados. 

• Facilitar a atención adecuada ás persoas con necesidades especiais. 

A composición deste Grupo xeralmente será: 

• Responsables dos Servizos Sociais do ámbito territorial correspondente. 

• Asistentes sociais de entidades públicas e privadas non mencionadas. 

4.1.8.5. Grupo de Asistencia Psicolóxica 

É o Grupo encargado de prestar axuda psicolóxica ás vítimas da emerxencia, familiares e 

achegados. Esta axuda psicolóxica prestarase tamén a todos os integrantes dos Grupos de 

Acción que participen na emerxencia no momento que sexa requirida. 

As funcións do grupo son:  

• Prestar asistencia psicolóxica ás vítimas e aos integrantes dos Grupos de Acción que 

participen na emerxencia. 

• Prestar atención psicolóxica aos familiares e achegados afectados das vítimas e de todo 

o persoal afectado por a emerxencia cando así sexa requirido. 

4.1.8.6. Grupo de Apoio Técnico 

O Grupo de apoio técnico é o encargado de estudar as medidas técnicas necesarias para facer 

fronte ás emerxencias, controlar as causas que as producen, minorar os seus efectos e aplicar 

solucións alternativas mentres dure a emerxencia. Debe tamén prever as medidas de 

rehabilitación de servizos e infraestruturas danadas durante e despois da emerxencia á maior 

brevidade posible. 

As funcións do grupo son: 

• Propoñer as medidas oportunas para eliminar ou reducir as consecuencias de 

determinado tipo de riscos. 

• Avaliar os equipos especiais de traballo e equipamento necesario para a aplicación 

destas medidas. 

• Efectuar o seguimento técnico da emerxencia e das súas accións. 

• Executar as medidas necesarias para restablecer os servizos públicos esenciais, como 

son: auga, luz, teléfono, gas. 

• Proporcionar solucións alternativas de carácter temporal. 
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• Informar á Dirección do Plan dos resultados obtidos e das necesidades que se presenten 

na evolución da emerxencia. 

A composición deste grupo xeralmente será: 

• Persoal técnico das Administracións Públicas do ámbito territorial afectado con 

competencias en: medio ambiente, industria, obras públicas… 

• Persoal dos establecementos ou compañías afectadas. 

• Persoal técnico das confederacións hidrográficas afectadas. 

• Persoal das compañías de subministro de enerxía eléctrica, gas, auga, 

telecomunicacións e transportes. 

• Colexios profesionais e expertos con competencias nas materias relacionadas ca 

emerxencia e as súas consecuencias. 

4.1.8.7. Grupo Sanitario 

O grupo sanitario debe establecer as medidas necesarias en concordancia coa situación de 

emerxencia, para realizar a prestación da asistencia sanitaria, a protección da poboación e a 

prevención da saúde pública da forma mais eficaz e eficiente posible. 

As funcións do grupo son: 

• Asistencia sanitaria in situ, básica e inmediata aos afectados. 

• Colaborar co  Grupo de Intervención na atención de vítimas en zonas de rescate e 

salvamento sempre que estean garantidas as condicións de seguridade para o Grupo 

Sanitario. 

• Avaliación e asistencia sanitaria dos grupos críticos de poboación. 

• Avaliar a situación sanitaria derivada da emerxencia. 

• Colaborar na determinación da zonificación da área na que se desenvolve a emerxencia. 

• Organizar o dispositivo médico asistencial nas zonas afectadas, dentro da área de 

socorro, onde se clasificarán as vítimas, prestaráselle asistencia e desde onde se 

organizará a evacuación en caso necesario. 

• Organización e xestión do transporte sanitario extra hospitalario e a evacuación, así 

como a recepción hospitalaria. 

• Identificación dos afectados en colaboración cos servizos correspondentes. 

• Xestionar a cobertura de necesidades farmacéuticas. 

• Vixilancia e control da potabilidade da auga e hixiene dos alimentos e aloxamentos. 

• Determinar as recomendacións e mensaxes sanitarios dirixidos á poboación. 

• Informar da situación real á Dirección do Plan. 

A composición deste grupo será: 

• Persoal dos servizos de urxencias médicas dos ámbitos territoriais afectados. 

• Medios e recursos sanitarios das áreas xeográficas afectadas. 
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• Medios e recursos sanitarios dos establecementos afectados. 

• Empresas de transporte sanitario. 

• Medios e recursos sanitarios privados dos ámbitos territoriais afectados.  

• Todo o persoal que se considere necesario en función da natureza da emerxencia. 

4.2. Análise das posibilidades de establecemento dunha rede de mando operativo 

único 

Un dos piares básicos para poder xestionar unha emerxencia de forma eficiente está en realizar 

unha axeitada planificación e previsión, baseándonos nas características da zona e da súa 

poboación. Moitas situacións de emerxencia afectan a un área que corresponde a diferentes 

xurisdicións territoriais ou administrativas. É dicir, en certos casos unha emerxencia pode afectar 

a un só municipio, a varios municipios, provincias/distritos ou mesmo países. Atendendo a este 

suposto, é lóxico atoparse medios de distintas xurisdicións que pertencen a servizos distintos, 

ben sexan públicos ou privados. 

Noutros casos a emerxencia ten lugar dentro dun único municipio, pero precísanse para 

afrontala distintos medios. Ambos casos corresponden a situacións de emerxencia en que debe 

aplicarse unha rede de mando operativo único. 

Tendo en conta o anterior, compre avaliar e estudar as necesidades específicas de cada socio a 

fin de definir a posibilidade da configuración desta rede de mando operativo único, que mellore 

a xestión e coordinación in situ das emerxencias na zona ARIEM. 

Esta rede de mando operativo único debe entenderse como o resultado de desenvolver uns 

obxectivos e estratexias conxuntas por todos os departamentos e/ou servizos con 

responsabilidade xurisdicional ou funcional sobre unha situación de emerxencia. Sen 

menoscabo nin incremento da autoridade ou responsabilidade de cada un. 

Unha rede de mando único implica o seguinte: 

• Unha soa organización integrada para afrontar a emerxencia. 

• Un Posto de Mando Único. 

• A dirección da emerxencia realizarase baixo un plan de acción único e coordinado. 

• Un sistema único de mobilización de recursos. 

Ademais, aporta as seguintes vantaxes: 

• Fluxo de información entre todas as partes involucradas na emerxencia. 

• Desenvolvemento dun obxectivo global e de estratexias colectivas para todos os medios 

involucrados na emerxencia. 

• Optimízase cada recurso, ao seguir un plan conxunto e evitando ou reducindo as tarefas 

duplicadas. O que implica tamén unha redución de custes. 

• Cada parte é completamente consciente dos plans, accións e límites das outras. 
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4.2.1. Dificultades e necesidades específicas 

4.2.1.1. Sistemas de comunicacións 

A xestión de comunicacións é un dos campos máis importantes que permite que todas as demais 

actuacións se coordinen entre si nunha emerxencia. Dependendo do tamaño e da complexidade 

da situación da emerxencia, poderán establecerse diferentes redes de comunicación: rede de 

mando, redes tácticas, rede de soporte, rede terra-aire, rede aire-aire. 

A maior dificultade que nos atopamos na xestión da emerxencia in situ é que cada socio da zona 

Ariem utiliza os seus propios sistemas de comunicación, o que non facilita unha interconexión 

de comunicacións entre os medios que participan na emerxencia, o que pode levar a un 

problema de seguridade. 

Por exemplo, Galicia ten unha rede pública propia de comunicacións móbiles con tecnoloxía 

TETRA (Trans European Trunked Radio) para emerxencias e seguridade que posibilita a 

integración das comunicacións de todos os colectivos con competencias en materia de 

emerxencias e seguridade, de ámbito autonómico, provincial, comarcal e local, ademais de ter 

integrado tamén para certos organismos o SIRDEE (Sistemas de Radiocomunicaciones Dixitais 

de Emerxencia do Estado). En Castela e León, utilizan distintos sistemas como pode ser unha 

rede analóxica para os medios de Medio Ambiente, sistema DMR ou o SIRDEE para medios de 

emerxencia. En Portugal utilizan o SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e 

Segurança de Portugal) baseado en tecnoloxía TETRA e a rede analóxica VHF de la Rede 

Operacional de Bombeiros. 

Como se pode ver, isto supón un problema de compatibilidades entre os distintos sistemas 

dixitais, pero maioritariamente entre os sistemas dixitais e analóxicos. Dándose o caso que 

dentro da actuación dunha emerxencia teñamos medios utilizando un sistema dixital e outros o 

analóxico, non existindo comunicación algunha entre eles e provocando un grave problema de 

seguridade. 

Á incompatibilidade de dispositivos hai que sumarlle que en multitude de ocasións non se utiliza 

unha linguaxe clara, é dicir, empréganse códigos de radio ou tamén indicativos que poden ser 

particulares para cada colectivo actuante. Ademais do idioma que en determinadas partes del 

territorio da zona Ariem pode agravar o problema. 

4.2.1.2. Diferenzas na tipoloxía de medios e organismos 

As diferentes formas de habilitación e formación dos medios, as distintas orixes no que respecta 

a profesional vs voluntario, ademais da disparidade de medios en Portugal fronte ao atopado en 

España, supoñen un hándicap á hora de abordar a coordinación nunha emerxencia. 

Ademais, en certos índices de risco que cada organismo calcula para o seu territorio, non existe 

similitude no número de niveis indicativos do risco, o que leva á non concordancia ou á confusión 

nas zonas fronteirizas. 

4.2.1.3. Transferencia de mando 

O Pacto de Ayuda Mutua y Protocolos de Actuación de Actuación Conjunta Ariem-112 establece 

que cando nunha situación excepcional na que para unha mesma incidencia se atopen actuando 

distintos organismos, farase cargo do mando o Servizo que se atope dentro do seu ámbito de 
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actuación e dispoña da competencia nese marco territorial, de acordo coa normativa de 

aplicación en cada caso, promovendo de tal forma o mando único operativo na resolución da 

emerxencia. 

A transferencia de mando pode ser debida a: 

• Cando a emerxencia crece en complexidade e se fai cargo da situación un mando 

superior que chega ao escenario, ou ben xa foi designado por unha autoridade superior. 

• Cando a situación de emerxencia está controlada e se desmobilizan os medios, polo que, 

o mando é transferido dun mando superior a un inferior. 

• Por relevo do persoal, en emerxencias de longa duración. 

• Transferencia a un mando xerárquico inferior, pero con algunha cualificación específica 

que o convirte na mellor opción de dirección nunha emerxencia determinada. 

Ademais do anterior, débese ter en conta que a transferencia de mando pode vir dada en 

función do ámbito de actuación, o que realmente crea un problema á hora da transmisión deste 

mando. Normalmente, esta transmisión de mando non se leva a cabo cando acontece esta 

situación entre comunidades autónomas españolas ou en zonas fronteirizas entre España e 

Portugal. Neste caso existe unha separación, creándose postos de mando distintos para as 

distintas xurisdicións territoriais e cunha cooperación mínima. 

Por isto, a rede de mando operativo único ten que permitir a súa adaptación a calquera posible 

evolución. 

4.2.1.4. Medios actuantes 

Dependendo da magnitude da emerxencia a cantidade de medios actuantes pode ser moi ampla 

e diversa. Ademais, pódese contar coa presenza de medios pertencentes a distintos organismos 

cunhas denominacións específicas e non coincidentes entre os distintos socios da zona Ariem. 

Incluso, dentro do mesmo organismo pode non coincidir dependendo da xurisdición territorial 

á que pertenza.  

Esta falta de claridade nas denominacións entre todos os medios actuantes pode levar a: 

• Dificultar a dirección e a coordinación dos medios. 

• Desaproveitar os recursos dispoñibles. 

• Problemas na execución do plan de acción único. 

Ademais, os mesmos recursos poden ter características técnicas distintas, o que supón unha 

clara limitación no traballo conxunto. Un claro exemplo son os estándares empregados nos 

equipos de extinción de incendios nos distintos países, por un lado, na parte española utilízanse 

os racores tipo Barcelona e na parte portuguesa o tipo Storz.  

4.2.1.5. Comunicación bilateral e información recíproca  

O Pacto de Ayuda Mutua y Protocolos de Actuación de Actuación Conjunta Ariem-112, na súa 

quinta estipulación, fai referencia a que no suposto de emerxencias que pola súa especial 

extensión ou intensidade sexan particularmente graves, como no caso de activación de Plans de 

Emerxencia, Plan de Protección Civil ou en caso de Fenómenos Meteorolóxicos Adversos, as 
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distintas partes elevarán ao máximo o nivel da súa cooperación e colaboración utilizando para 

efectuar a solicitude e ofrecemento de recursos, e de forma indistinta, o protocolo operativo 

baseado no sistema informático dos terminais Remote Manager ARIEM 112 e/ou o protocolo 

operativo baseado no sistema de comunicación telefónica a través dos números de cabeceira e 

os interlocutores cualificados dos Centros 112 da zona ARIEM 112. 

Que esta estipulación faga fincapé en que se elevará ao máximo nivel de cooperación e 

colaboración en emerxencias, que pola súa especial extensión ou intensidade sexan 

particularmente graves, supón unha falta de comunicación entre as distintas partes sobre a 

información da emerxencia na fase inicial, o que pode repercutir na primeira mobilización de 

medios. Por exemplo, no caso de incendios forestais dunha superficie media en zonas 

fronteirizas é frecuente entre ambas partes que se dea falta de información coma: o número de 

recursos actuantes, a tipoloxía deses recursos… o que sen dúbida dificulta as labores de 

coordinación en dita zona. Cabe destacar neste punto, que en Portugal se ten adoptado, con 

posterioridade aos incendios de outubro de 2017, un sistema de xestión da información de 

incendios forestais (SGIF), ao que teñen acceso todas as entidades públicas que integran o 

Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, e que contén os rexistros de superficies 

queimadas, e a información sobre recursos humanos e materiais, que en caso de ser compartido 

coas entidades equivalentes en España, sería de gran axuda en cooperacións futuras. 

Por outra banda, o uso voluntario por cada unha das partes da aplicación Remote Manager 

supón desaproveitar unha ferramenta moi potente e de traspaso de información para as 

distintas partes. Dispor en tempo real de todas as incidencias dispoñibles, a situación geográfica, 

visualización e seguimento de todos os dispositivos tipo tablet que se atopen activos…  supón 

que todas as partes dispoñan desa información desde o inicio da emerxencia, podendo facer un 

seguimento da mesma, o que permitiría mellorar o tempo de resposta no 

procedemento/ofrecemento de axuda mutua entre organismos.  

Ademais, para que este fluxo de información sexa descritivo e permita facer o seguimento de 

flotas e a evolución da incidencia, os medios da zona Ariem ou polo menos a maioría, deberían 

dispor de dispositivos tipo tablet que permita a súa visualización e seguimento. 

4.2.2. Rede de mando operativo único baseada no I.C.S. 

Analizando as dificultades e necesidades, unha posible solución para a creación dunha rede 

operacional de mando único, sería baseala no sistema organizativo denominado Incident 

Command System (I.C.S.) que supón unha potente e eficaz ferramenta para a dirección de 

calquera tipo de gran emerxencia. 

Este sistema ten a súa orixe nos Estados Unidos (Incident Command System), cara os anos 

setenta, a raíz dunha onda de grandes incendios que ocasionaron a morte a centenares de 

persoas e perdas económicas millonarias. En España comezou a empregarse en Andalucía a 

mediados dos noventa, implantándose co tempo como sistema de planificación, seguimento e 

xestión dos traballos e tarefas a realizar durante a extinción de incendios forestais e pouco a 

pouco foise adaptando á xestión de todo tipo de emerxencias. Por tanto, este tipo de 

organización de medios humanos e materiais conta xa cunha traxectoria internacional ampla. 

Actualmente trabállase baixo a norma UNE-ISO 22320:2013 “Protección e seguridade dos 

cidadáns. Xestión de emerxencias. Requisitos para a resposta a incidentes”, que procede deste 

sistema. 
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A principal característica do sistema é a adaptabilidade da súa estrutura, permitindo modificar 

a organización do dispositivo en función do nivel de gravidade da emerxencia, pasando dunha 

organización simple a unha máis complexa. 

4.2.2.1. Funcións 

Para a dirección duna emerxencia, o I.C.S. considera a necesidade das seguintes funcións: 

• Dirección: a dirección global de toda a rede planeada para facer fronte á emerxencia 

recae sobre Incident Commander, que é a persoa con maior responsabilidade sobre a 

dirección da emerxencia in situ e con responsabilidade global no resto de funciones. En 

toda emerxencia por sinxela que sexa debe existir a figura de Incident Commander. 

• Operacións: dirixe as accións tácticas para o cumprimento dos obxectivos establecidos 

polo Incident Commander. 

• Planificación: recolle, avalía e distribúe a información na rede de mando para afrontar 

a emerxencia. Tamén se inclúe a información sobre o estado dos recursos, elaboración 

do plan de acción e a documentación relativa ao incidente. 

• Loxística: responsabilidade de subministrar os servicios e o apoio que se precisen para 

atender todas as necesidades do incidente. 

• Económica e de Administración: responsabilidade de gardar rexistros dos gastos 

relacionados co incidente, equipamentos empregados, informes sobre o persoal… 

4.2.2.2. Dirección por obxectivos 

Con independencia do tamaño ou complexidade da situación de emerxencia na dirección por 

obxectivos é necesario o desenvolvemento do seguinte: 

• Coñecemento mutuo das organizacións, fins e capacidades de cada un dos organismos 

que interveñen. 

• Definición de obxectivos que deberán ser compartidos por todos. 

• Selección de estratexias apropiadas para acadar os obxectivos definidos. 

• Execución de directrices: tácticas subordinadas á estratexia seleccionada, asignación de 

recursos e avaliación de resultados. 

4.2.2.3. Cadea de mando, establecemento e transferencia de mando 

O que se pretende na rede de mando operacional único baseada no I.C.S. é que exista unha 

coordinación nos distintos niveis, con dependencia xerárquica, da rede. Isto significa que cada 

recurso que participa na incidencia ten asignado un supervisor/xefe. 

Inicialmente o mando nunha intervención dunha emerxencia será asumido pola persoa de maior 

rango xerárquico do organismo que se atope dentro do seu ámbito de actuación e dispoña da 

competencia nese marco territorial, de acordo coa normativa de aplicación en cada caso, 

promovendo de tal forma o mando único operativo na resolución da emerxencia. En función da 

evolución, deberase ir producindo unha transferencia de mando, polos seguintes motivos: 
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• Necesidade dunha persoa máis cualificada que asuma o mando. 

• Cambio na situación da emerxencia, incluso na localización da emerxencia, pasando a 

outra xurisdición territorial, co que a dirección da emerxencia pode corresponder a 

outra administración. 

• Cambio no organismo que legalmente ten competencias de dirección da emerxencia. 

• Relevos do persoal en emerxencias de longa duración. 

4.2.2.4. Flexibilidade na organización da rede 

A organización da rede de mando operacional único debe ser flexible e adaptable ás necesidades 

concretas segundo a situación da emerxencia. É dicir, para conseguir os obxectivos tácticos 

planeados en cada momento só debe reflexar os requisitos necesarios. 

A flexibilidade tamén ven marcada polas desmobilizacións dos recursos que xa no son necesarios 

en cada momento, evitando un maior custe e que ese recurso non estea dispoñible para outra 

incidencia. 

O tamaño organizativo que se precisa en cada momento establecerá o plan de acción elaborado 

para cada incidencia. 

4.2.2.5. Terminoloxía común 

Na intervención dunha emerxencia participan unha gran diversidade de organismos, problema 

que se maximiza cando ten lugar en zonas fronteirizas con organismos e medios de distintos 

países ou outra xurisdición territorial. Isto implica, unha terminoloxía común para a rede de 

mando único coñecida por todos eses medios. 

A terminoloxía común refírese a elementos organizativos, postos, recursos… Dentro dos 

elementos organizativos existe un patrón para designar cada nivel da rede: seccións, ramas, etc. 

Para evitar confusións coas denominacións dos postos dos distintos organismos que interveñen 

na emerxencia, aqueles que asumen unha responsabilidade de dirección están denominados 

como Oficial, Xefe, Supervisor, etc.  

En canto aos medios e recursos resulta máis complicado debido á diversidade dos mesmos. Pero 

cada medio e/ou recurso debería ten outra denominación que se axustara á nomenclatura 

utilizada nas zonas fronteirizas que puidera actuar. 

4.2.2.6. Integración de comunicacións 

A maior dificultade que nos atopamos na xestión da emerxencia in situ é que cada organismo 

utiliza os seus propios sistemas de comunicación pudendo ser coincidentes ou non, o que non 

facilita unha interconexión de comunicación entre os medios que participan na emerxencia, o 

que pode levar a un problema de seguridade. 

Ao igual que se require un plan de acción única, igualmente se precisa dun plan de 

comunicacións. 

Ademais, para integrar todos os sistemas necesitaranse pasarelas entre os distintos sistemas de 

comunicación para que todos os medios que interveñen dispoñan de comunicación. 
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4.2.2.7. Plan de acción da incidencia 

Cada situación de emerxencia necesita un plan de acción, elaborado pola Sección de 

Planificación e baixo a supervisión do Incident Commander. Debe ser un plan flexible e en 

continua reavaliación que permita ás persoas con responsabilidades de dirección dispor das 

directivas apropiadas para as accións futuras. 

Estes plans deben abarcar un período de tempo determinado (período operativo), que variará 

en función das características de cada emerxencia. 

Estes plans deben realizarse sempre por adiantado ao seu período operativo, conseguindo desta 

forma que cando comece o período operativo planificado todos os recursos estean dispoñibles 

e organizados. 

Todo o persoal con responsabilidade de mando na rede de mando, debe coñecer o plan de 

acción antes do período operativo ao que se aplica. 

4.2.2.8. Organización da rede 

Este sistema presenta unha rede de mando único funcional, modular e flexible permitindo 

expandir ou contraer a rede segundo a evolución da emerxencia. Cada posto dentro da rede 

pódese asignar sen estar asignados os postos que están sobre el. 

O seguinte diagrama amosa todos os postos que contempla a rede baseada no sistema I.C.S. Na 

maioría das emerxencias soamente se empregan determinados postos. Normalmente sempre 

existirá a Sección de Operacións, a Sección de Planificación, a Sección de Loxística e a Sección 

Económica-Administración desenvolvidas segundo as necesidades da emerxencia dende 

unidades simples ata unha rede con divisións e grupos. 

Incident Commander

SECCIÓN DE
 OPERACIÓNS

SECCIÓN DE
 PLANIFICACIÓN

SECCIÓN DE
LOXÍSTICA

SECCIÓN ECONÓMICA 
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Información
Seguridade
Enlace

Ramas Rama de 
operaciones
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Aéreo 
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Aéreo 
Táctico
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Situación
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Desmobilización

Unidade de
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Rama de Servizo

Unidade de 
Comunicacións

Unidade Médica

Unidade de 
Avituallamento
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Compensación 
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Figura 16. Diagrama completo da organización do I.C.S. 
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A terminoloxía común contribúe ao entendemento entre o persoal dos distintos organismos que 

poden intervir de modo coordinado nunha emerxencia. Ademais, o proceso de emisión e 

transmisión de ordes tamén se tornaría confuso. 

4.2.2.9. Estrutura organizativa da rede 

A estrutura da rede está deseñada na designación dun responsable máximo, Incident 

Commander, e con seccións organizativas para o resto de funcións. En conxunto denomínase 

Staff Xeral 

Sobre a figura do Incident Commander recae a responsabilidade superior do desenvolvemento 

efectivo e seguro das restantes funcións de dirección. Se a emerxencia é reducida, o Incident 

Commander desempeña todas as funcións, pero se a situación de emerxencia é máis complexa, 

pode delegar a autoridade para dirixir algunhas funcións. 

4.2.2.9.1. Staff de Mando 

O Incident Commander ten a responsabilidade sobre as funcións de: información, seguridade e 

enlace. Son desempeñadas polo mesmo, ou en emerxencias maiores delega nos seguintes 

postos: 

• Oficial de Información: punto de difusión da información sobre a emerxencia a prensa 

e outras axencias e organismos. As razóns da designación son: 

▪ A demanda de información que obstrúa a efectividade do Incident Commander. 

▪ Reducir o risco de versións contraditorias ou inexactas. 

▪ Pode ser necesario alertar aos cidadáns ou darlles instrucións determinadas. 

▪ Necesidade de distribución de notas de prensa, co que se garantiza a transmisión 

da información. 

• Oficial de Seguridade: a función é avaliar os riscos e as situacións inseguras, para 

garantir a seguridade do persoal.  Dispón de autoridade para deter directamente 

intervencións inseguras cando o persoal se atope nun perigo inminente para a súa 

integridade. 

• Oficial de Enlace: es o elemento de contacto na emerxencia entre o persoal de 

departamento e servizos participantes ou colaboradores. As razóns da designación son: 

▪ Os distintos organismos poden enviar representantes que deben atenderse e 

coordinarse no Posto de Mando. 

▪ No noso caso pode afectar a distintas xurisdicións territoriais, o que incrementa a 

necesidade de enlace e coordinación. Sobre todo cando o idioma é distinto. 

4.2.2.9.2. Sección de Operacións 

Ten como función a dirección e coordinación de todas as operacións tácticas nunha situación de 

emerxencia, baixo a dirección do Xefe de Sección de Operacións. 
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A organización desta sección adaptarase segundo as necesidades da emerxencia, do tipo de 

emerxencia, dos organismos involucrados e dos obxectivos e estratexias establecidas.  

Inicialmente os medios mobilizados reportarán sobre o Incident Commander, pero conforme 

evolucione a emerxencia deberá constituírse esta sección. A sección poderase dividir en ramas, 

divisións e grupos segundo a necesidade. 

Nesta sección tamén se incorpora o Centro de Recepción de Medios (C.R.M.) ou de ser o caso 

unha coordinación de medios aéreos. 

Os C.R.M. son emprazamentos, próximos ás emerxencias, onde se rexistran os recursos 

mobilizados e se asignan ás operacións. Desta maneira evítase que un recurso se incorpore a 

unha emerxencia de modo descoordinado. Este emprazamento non debe utilizarse para 

almacenamento de recursos non dispoñibles nin para actividades loxísticas. 

No caso de empregar medios aéreos esta rama pode dividirse en Grupo Aéreo Táctico que se 

encarga de coordinar todas as actividades de voo, de todo tipo de aparatos e o Grupo de Apoio 

Aéreo para fornecer apoio dende terra aos medios aéreos, mantendo comunicacións con bases 

de helicópteros, aeródromos… 

4.2.2.9.3. Sección de Planificación 

Está dirixida polo Xefe de Sección de Planificación. 

A función máis importante é avaliar a información dispoñible da emerxencia e os factores 

influentes para facer unha previsión da evolución nos seguintes períodos, e que o plan de acción 

se adapte a esa previsión.  

Tamén é a encargada de realizar: 

• Plan de acción da emerxencia. 

• Plan de desmobilización de recursos. 

• Documentos requiridos para a dirección da emerxencia. 

• Distribución da información sobre a situación. 

• Preparar informes. 

Pode estar divida en: 

• Unidade de recursos: control de todos os recursos humanos e materiais asignados á 

emerxencia (tempos de entrada, saída, situacións intermedias…) 

• Unidade de situación: recolle e analiza a información sobre a situación da emerxencia. 

Desenvolve a tarefa de previr a evolución da emerxencia. 

• Unidade de documentación: prepara o plan de acción da emerxencia e se encarga da 

súa distribución. 

• Unidade de desmobilización: coordinar a desmobilización dos recursos de modo 

ordenado, seguro e eficiente. 
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4.2.2.9.4. Sección de Loxística 

A función desta sección é a provisión de servizos e apoio para atender as necesidades da rede 

de mando fronte á emerxencia. A excepción da parte relacionada cos medios aéreos que é 

atendida polo Grupo de Apoio Aéreo. 

As funcións principais desta función son: comunicacións, avituallamento, transporte, 

instalacións, mantemento do equipamento, combustibles… todo isto dirixido por un Xefe da 

Sección de Loxística. 

É convinte en grandes emerxencias, establecer dúas ramas cos seus correspondentes directores. 

Así por un lado teremos a Rama de Servizo na que se encadran as funcións de comunicacións, 

médica e avituallamento, e a Rama de Apoio na que se agrupan as funcións de apoio terrestre, 

abastecemento e instalacións. 

4.2.2.9.5. Sección Económica e de Administración 

É a parte encargada da parte económica da emerxencia, realizando xestións de control de 

tempos de traballo de cada recurso, contabilidade, compras e compensacións de gastos e 

reclamacións. 

Ao igual que o resto de seccións pode haber un técnico especialista no que o Incident 

Commander delegue estas funcións. 

4.2.2.10. Plan de acción 

O plan de acción dunha emerxencia como mínimo debe ter: 

• Declaración de obxectivos: adecuados para a situación da emerxencia na súa 

totalidade. 

• Organización: descrición de que partes da organización da rede de mando se empregará 

en cada período operativo. 

• Tácticas/Asignación de misións: preparadas segundo as divisións, grupos e ramas que 

se establezan, incluíndo estratexia, tácticas e recursos a empregar. 

• Material de apoio: relación de todo o necesario (plan de comunicacións, plan sanitario, 

datos meteorolóxicos…) 

4.2.3. Puntos a considerar 

A continuación, detállanse unha serie de puntos para mellorar a xestión e coordinación in situ 

das emerxencias na zona ARIEM e mellorar o funcionamento da rede de mando único: 

• Definir unha base común de formación mínima para os perfís profesionais de 

intervención de emerxencias máis representativos no marco dunha colaboración nunha 

emerxencia transfronteiriza. 
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• Reforzar a colaboración na detección temperá a través dos sistemas de vixilancia fixa e 

móbil, e o intercambio áxil de información entre os distintos postos de mando de 

control. 

• Tratar de mellorar cuestións prácticas, como dispor da cartografía necesaria, sistemas 

de comunicación adaptados, e sistemas de localización de medios doutros organismos, 

a través de ferramentas xa instauradas como o Remote Manager. Esta información en 

tempo real permitiría coñecer que recursos están mobilizados e a súa localización 

permitindo un despacho automático de recursos dispoñibles, a fin de mellorar o tempo 

de resposta. 

• Complementar a rede de mando operacional de mando único baseada no I.C.S. con 

outros métodos complementarios de toma de decisións, como pode ser o modelo de 

Xestión Operativa do Mando (GOM). 

  



 

 

89 de 124 

5. DEFINICIÓN DO PLAN OU SISTEMÁTICA DE ACTUCACIÓN ANTE OS 
RISCOS DETECTADOS 

5.1. Establecementos das distintas fases e operativas do plan 

A operatividade defínese como o conxunto de accións que ha de levar a cabo cada grupo de 

persoas involucradas na resolución de emerxencias. 

Por iso a operatividade implica unha articulación flexible do plan que permita a súa adaptación 

en relación coa natureza, tempo e lugar onde deba ser aplicado. 

Tendo en conta os niveis de emerxencia previamente establecidos nos plans territoriais de 

emerxencia de cada unha das Administracións Públicas existentes dentro da zona ARIEM, 

definíronse uns Niveis de Emerxencia de características similares aos xa existentes nos 

devanditos plans. O obxectivo desta similitude de escala nos niveis de emerxencia radica na 

intención de estandarizar ou homoxeneizar os mesmos para facilitar o entendemento e a 

cooperación entre as distintas áreas da zona ARIEM á hora de definir de igual forma e co mesmo 

criterio o nivel no que se engloba o suceso ou emerxencia ocorrido. 

Por “Fase” enténdese a estruturación temporal de actuacións para facer fronte a un fenómeno 

ou suceso ou as súas previsións de evolución que provocan ou poden provocar unha emerxencia. 

Calquera que sexa o nivel de gravidade, a natureza e extensión do risco ou os servizos e recursos 

a mobilizar, consideraranse segundo os graos de inmediatez do suceso catro fases principais: 

fase de seguimento, fase de alerta, fase de emerxencia e fase de recuperación ou rehabilitación.  

5.1.1. Fase de Seguimento 

A Fase de Seguimento corresponde aos escenarios previos a unha posible Fase de Alerta en que 

non se prevé emerxencia. Estímase que non existe risco para a poboación en xeral, aínda que si 

para algunha actividade concreta ou localización de alta vulnerabilidade. Non existen previsións 

de que poidan materializarse danos ou se prevé que estes serán moi limitados. 

Cando se dispoña de información ou previsións desfavorables con respecto á evolución dun 

fenómeno ou suceso, iniciarase a Fase de Seguimento. 

5.1.2. Fase de Alerta 

A Fase de Alerta corresponde a escenarios nos que existan previsións de posibles emerxencias 

non manifestadas, pero que dadas as circunstancias e en caso dunha evolución desfavorable, é 

posible o seu desencadeamento. 

Esta Fase poderá iniciarse por varias causas: 

• Directamente pola ocorrencia dun fenómeno ou suceso adverso nun escenario de 

normalidade. 

• Polo progreso desfavorable do fenómeno que deu lugar ao comezo da Fase de 

Seguimento. 

• Como consecuencia da declaración dunha Alerta polo titular da Dirección Xeral 

competente en materia de protección civil. 

Esta Fase consiste principalmente en: 
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• O seguimento das condicións que inducen a prever a eventualidade de que se manifeste 

un escenario incidental grave. 

• A xestión da información (centralización e valoración desta). 

• A difusión da información cara aos diferentes Servizos de emerxencia baixo os seus 

propios procedementos de actuación e coordinación. 

• O traslado da información sobre as medidas adoptadas. 

Esta Fase darase por finalizada cando desaparezan as circunstancias que deron lugar ao seu 

inicio, ou cando se pase a Fase de Emerxencia. 

5.1.3. Fase de Emerxencia 

A Fase de Emerxencia corresponde a escenarios nos que se precisa a activación e intervención 

dos servizos públicos de protección civil e emerxencias como consecuencia da ocorrencia dun 

suceso ou fenómeno que produce danos a persoas, bens ou ao medio ambiente. 

Esta Fase poderá iniciarse, ben directamente pola ocorrencia dun fenómeno ou suceso desde 

un escenario de normalidade, ou ben polo progreso desfavorable do fenómeno que deu lugar 

ao comezo da Fase de Seguimento ou da Fase de Alerta. Neste último caso, continuarase coas 

actuacións xa iniciadas. 

A Fase de Emerxencia permitirá poñer en marcha as medidas de actuación previstas no plan e 

despregar parcial ou totalmente a estrutura de este. Nesta estrutura quedarán encadrados 

todos os medios intervenientes. Durante esta Fase poderán iniciarse labores de recuperación. 

Os responsables dos medios e recursos, encadrados na operativa do plan, teñen a obrigación de 

transmitir a información sobre as medidas adoptadas, as intervencións realizadas e a evolución 

da situación á Dirección do plan, a través das canles establecidas, abertas de forma permanente. 

Esta Fase finalizará cando desaparezan as circunstancias que deron lugar á emerxencia, 

independentemente de que sexa necesario manter a Fase de Seguimento ata a volta á 

normalidade. 

5.1.4. Fase de recuperación ou rehabilitación 

A Fase de Recuperación comeza coa finalización da Fase de Emerxencia e cando se considere 

que non existen significativas posibilidades de reactivación. 

Baseándose na información recibida ao finalizar a emerxencia, a Dirección do plan informará os 

responsables de todas as entidades ou empresas competentes do restablecemento de cada un 

dos servizos, das actuacións levadas a cabo durante o tempo que estivo activado o plan, así 

como a situación das persoas, bens, medio ambiente e servizos afectados pola emerxencia. 

Iniciaranse canto antes os traballos de identificación e avaliación de danos producidos pola 

emerxencia, que serán realizados polos técnicos das entidades ou empresas competentes en 

manter os servizos afectados pola emerxencia. 

Poderase establecer un Plan de Actuación para a Recuperación da Zona Afectada que integrará 

o conxunto de accións e medidas das entidades públicas e privadas dirixidas ao restablecemento 

da normalidade na zona sinistrada. 
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Esta avaliación será a base das actuacións posteriores de reconstrución e indemnización ou 

outras que puidesen derivarse. 

Nesta Fase continuarase cos traballos iniciados na Fase de Emerxencia tales como: a atención ás 

vítimas, o realoxamento destas, o apoio psicolóxico, a atención sanitaria, o control e vixilancia 

da saúde pública, notificación/confirmación ás compañías de gas, auga, enerxía eléctrica, 

telecomunicacións e transportes dos danos ocasionados, e as medidas de recuperación. 

É imprescindible a comunicación cos afectados dunha forma correcta en tempo e forma durante 

todo este proceso, así como un tratamento adecuado da información á poboación en xeral. 

5.2. Establecemento dos procedementos de constitución dos diferentes órganos 

de dirección. 

Para unha plena operatividade do PTET, a organización das funcións de coordinación e dirección 

dos diferentes órganos participantes nunha emerxencia require unha estrutura organizativa con 

mando único, para evitar as duplicidades e os posibles problemas de xerarquías operacionais ou 

xurisdicionais que puidesen acontecer. 

Gran parte dos territorios incluídos na zona ARIEM dispoñen dos seus plans específicos de 

emerxencias a diferentes niveis organizativos, partindo do nivel municipal ata chegar ao nivel 

de escala nacional. Esta situación amosa e xustifica a necesidade da existencia dunha estrutura 

cun mando único e unha correcta integración do plan con estes plans territoriais, como se ten 

comentado nun apartado anterior. 

Establécense no plan catro niveis xerarquizados de dirección da emerxencia cuxa composición 

e actuación se determinan en función da gravidade da emerxencia, o seu alcance territorial e os 

servizos e recursos a mobilizar. Estes niveis ordenados de maior a menor xerarquía no plan son: 

Director do Plan, Centro de Coordinación, Posto de Mando Avanzado (PMA) e Grupos de acción. 

Esta estrutura organizativa amosa similitude coas presentadas nos plans territoriais de 

emerxencias das rexións ás que pertencen os municipios da zona ARIEM, o cal favorece a 

integración e interiorización do Plan por parte dos intervenientes ao resultar unha estrutura 

coñecida. 

Cando se produce unha emerxencia na zona ARIEM, é o responsable do Plan Territorial de 

Emerxencias Transfronteirizas (PTET) da zona afectada o que asume o mando e control da 

mesma.  

En función do nivel de emerxencia declarado, a magnitude territorial da mesma e os recursos a 

mobilizar, incluirase persoal das zonas afectadas ou a afectar pola emerxencia e/ou que aportan 

medios, no Comité Asesor e no Gabinete de Información. De igual forma incluirase o persoal 

correspondente dos Centros de Atención de Emerxencias das zonas afectadas.  

A estrutura organizativa sería a seguinte: 



 

 

92 de 124 

 

Figura 17. Estrutura organizativa do PTET. 

5.2.1. Director do Plan 

O Director do Plan prevalece, durante a activación do plan e no marco das funcións que ten 

encomendadas para a resolución da emerxencia, sobre o exercicio das funcións directivas de 

calquera autoridade pública territorial ou outros directores de plans na zona ARIEM. Esta 

capacidade directiva implica a coordinación no desenvolvemento das competencias do resto de 

autoridades e directores de plans, quen conservan as funcións de dirección dos plans e servizos 

propios. 

O director do PTET, como máximo responsable, adoptará as medidas que lle permitan, en 

función da tipoloxía da emerxencia e as circunstancias particulares nas que se desenvolve, facer 

fronte á mesma e paliar as súas consecuencias. 

5.2.2. Comité asesor 

É o órgano colexiado de asistencia á Dirección do PTET na execución das súas funcións, xa sexa 

con relación ás actuacións para a resolución da emerxencia, como no referente ao mantemento 

da operatividade do PTET. A Dirección poderá convocar á totalidade ou a parte dos seus 

membros, segundo o considere adecuado, de acordo coas necesidades de cada momento, así 

como as características e a gravidade da emerxencia. 

5.2.3. Gabinete de Información 

O Gabinete de Información é o órgano encargado de canalizar e supervisar toda a información 

que se subministre aos medios de comunicación. A información á poboación considerarase 

parte esencial na xestión dunha emerxencia e realizarase a través dun único portavoz oficial que 

será o director do PTET ou o/os responsable/s en quen este delegue, en función do ámbito 

xeográfico afectado. 
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5.2.4. Centro de Coordinación Operativa 

O Centro de Coordinación Operativa é o órgano que conforma a estrutura de coordinación do 

PTET e nel se integran o Director do Plan, o Comité Asesor e o Gabinete de Información. 

A activación do plan exixe a constitución do correspondente Centro de Coordinación Operativa.  

O Director do Plan poderá contactar cos seus membros previamente á activación formal do 

PTET, pudendo constituírse o Centro de Coordinación Operativa e actuar en primeira instancia, 

a través de calquera medio que garanta a labor coordinada dos seus membros. 

O Director do Plan poderá modificar a localización do Centro de Coordinación Operativo 

atendendo ás necesidades especiais da emerxencia. 

5.2.5. Posto de Mando Avanzado (PMA) 

O Posto de Mando Avanzado (PMA) executará as instrucións da Dirección do PTET cando este 

estea activado. En todo caso coordinará as actuacións dos medios materiais e humanos que 

interveñan no lugar da emerxencia e actuará como enlace co Director do Plan, a través do Centro 

de Coordinación Operativa, nas proximidades do lugar onde acontece a emerxencia. 

O PMA forma parte da estrutura organizativa do PTET. A súa constitución realízase a instancias 

da Dirección deste, aínda que os Grupos de Acción que estiveran actuando na resolución da 

emerxencia con anterioridade á activación do PTET poden constituílo previamente. 

Segundo a natureza e gravidade da emerxencia, a Dirección do PTET poderá establecer e 

designar un ou varios PMA. O seu ámbito territorial será aquel que permita unha eficaz 

coordinación das intervencións. Como norma de carácter xeral activarase un só PMA. 

Co obxecto de facer o máis efectiva posible a coordinación operativa dos Grupos de Acción, 

establecerase o PMA nas proximidades da zona afectada pola emerxencia. 

A súa localización será definida pola Dirección do PTET, en base ao indicado polo Centro de 

Coordinación Operativa, previamente consultado o xefe do PMA. A localización do PMA deberá 

reunir, de ser posible, as seguintes características: 

• Lugar seguro o máis próximo posible á emerxencia. 

• Situado nunha zona na que exista a suficiente cobertura de radio (tanto analóxica como 

dixital), que permita o acceso a diferentes redes de telecomunicacións (fixa ou móbil). 

• Acceso á rede eléctrica. 

• Fácil acceso e espazo amplo para estacionamento e recepción de vehículos. 

A composición do PMA e o seu persoal será a correspondente aos plans de emerxencias 

correspondentes da zona afectada. 

5.2.6. Grupos de acción 

Os Grupos de Acción son unidades organizadas coa preparación, a experiencia e os medios 

materiais pertinentes para facer fronte á emerxencia de forma coordinada e de acordo coas 

funcións que teñen encomendadas. 
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Os Grupos de Acción constitúense cos medios humanos e materiais propios dos plans de 

emerxencias da área afectada, os asignados por outras Administracións Públicas e os 

dependentes doutras entidades públicas ou privadas, cos que se organiza a intervención directa 

na emerxencia. Aínda que poden estar compostos por medios humanos e materiais de distinta 

titularidade, teñen en común a realización de funcións converxentes e complementarias. 

Os compoñentes dos diferentes Grupos de Acción que se atopen actuando no lugar do sinistro, 

farano baixo as ordes do seu superior xerárquico inmediato. 

A composición dos Grupos de Acción e o seu persoal será a correspondente aos plans de 

emerxencia correspondente da zona afectada. 

5.3. Análise de estratexias, tácticas e procedementos operativos usados en 

emerxencias. 

O concepto de emerxencia é xenérico e facilmente asimilable na súa definición. As emerxencias 

viñéronse sucedendo ao longo da historia e teñen sido combatidas das máis variadas formas.  

Co tempo, os gobernos e organismos viron a necesidade de estruturar unha resposta organizada 

e estruturada ante estas emerxencias, polo que foron aprobando leis e desenvolvido 

regulamentos para finalmente aprobar plans de emerxencia a diferentes escalas territoriais en 

función da área xeográfica definida ou das estruturas administrativas involucradas. Exemplo 

disto poden ser a Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil o Lei 

27/2006, de 3 de julho, de Bases de Proteção Civil. 

Sobre estas leis fóronse definindo e desenvolvendo Plans de Emerxencias a diferentes escalas 

ou ámbitos de actuación tales como, por exemplo: 

• Plans de emerxencias nacionais. 

• Plans de emerxencias territoriais de Comunidades Autónomas ou de Distritos. 

• Plans de emerxencias municipais. 

A nivel europeo, cóntase cun Centro Europeo de Coordinación da Resposta a Emerxencias 

(CECRE) co seu mecanismo de Protección Civil da Unión (MPCU). 

A multitude de plans que existen a diferentes escalas territoriais ten unha estrutura básica 

común, coas súas variacións en función dos recursos e administracións participantes, pero todos 

eles inclúen e definen uns criterios de integración para que entre eles non se dupliquen as 

funcións e poidan actuar de forma conxunta.  

Unha análise das estratexias, tácticas e procedementos operativos usados en emerxencias 

amosa, con carácter xeral, esta estrutura similar entre os plans. Desta análise extraese, que 

dependendo do lugar no que nos atopemos, do nivel territorial ou das administracións das que 

se trate, existen variedade de plans que se poden catalogar tanto por sectores como por riscos 

concretos para os que foron deseñados.  

Os procedementos operativos usados en emerxencias permiten ter planificado de antemán 

como actuar ante calquera tipo de situación de emerxencia. Desta maneira, a xestión de 

incidencias non queda suxeita á improvisación, xa que responde a decisións previamente 

estudadas e consensuadas entre os diferentes servizos que dan como resultado unha guía para 

actuar ante as emerxencias. O obxectivo destes procedementos é poder despregar un plan de 
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acción adecuado á resolución da emerxencia e organizar de forma prioritaria a súa xestión, para 

isto: 

• Cada posible incidente debe ter unha resposta normalizada e un nivel de prioridade 

asignado. 

• Todo o susceptible de ocorrer debe ter asociado un procedemento. 

• É necesario coñecer exactamente onde actúa cada organismo e para que actúa. 

• É necesario coñecer onde sucede o incidente e que acontece.  

Todos estes plans teñen os seus protocolos específicos perfectamente definidos, atendendo ás 

emerxencias concretas ás que se refiren, por iso se temos que determinar uns procedementos 

operativos xerais, teríamos que aternos aos establecidos nos plans elaborados de maior rango, 

é dicir aos de nivel nacional ou de comunidade autónoma/distrito, mesmo municipal, xa que os 

protocolos específicos para emerxencias concretas adoecen dese carácter xenérico debido ás 

especificidades técnicas que comportan. 

5.4. Análise dos protocolos/procedementos de prevención e extinción de incendios 

forestais empregados na zona ARIEM e homoxeneización dos mesmos. 

A Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emerxencias por Incendios Forestais en 

España foi aprobada Real Decreto 893/2013 de 15 de Novembro e publicada no Boletín Oficial 

do Estado de 7 de Decembro. Nela considéranse tres niveis de planificación: estatal, de 

comunidade autónoma e de ámbito local. 

5.4.1. Castela e León 

De acordo coa Lei 17/2015, do 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección Civil e coa norma 

básica de protección civil, en Castela e León redáctase e aproba o Plan de Protección Civil ante 

Emerxencias por Incendios Forestais (INFOCAL). 

No que se refire a competencias da Junta de Castilla y León, repártense: 

• A detección, prevención, vixilancia, extinción e actuacións  postincendios son 

competencia da Consellería competente en materia de medio ambiente. Actualmente a 

Consellería de Fomento e Medio Ambiente, a través da Dirección Xeral de Patrimonio 

Natural e Política Forestal. 

• As actuacións encamiñadas á protección de persoas non implicadas na extinción e/ou 

na protección de bens culturais, económicos, infraestruturas ou servizos públicos 

esenciais, ou calquera outro de natureza non forestal, serán competencia da Consellería 

competente en materia de protección civil. Actualmente a Consellería de Fomento e 

Medio Ambiente, a través da Axencia de Protección Civil. 

A operatividade do INFOCAL en situacións de emerxencia fundaméntase na cualificación da 

cualificación da gravidade potencial dos incendios forestais. Os niveis de gravidade potencial son 

os seguintes: 

• Nivel de Gravidade 0: referido a aqueles incendios que poden ser controlados cos 

medios de extinción previstos polo Plan da Comunidade Autónoma e que, aínda na súa 

evolución máis desfavorable non supoñen perigo para persoas non relacionadas coas 

labores de extinción, nin bens distintos aos de natureza forestal. Así mesmo, 
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consideraranse de nivel 0 aqueles incendios en que non concorra ningunha das 

circunstancias que definen o Nivel 1. 

• Nivel de Gravidade 1: referido a aqueles incendios que podendo ser controlados cos 

medios de extinción previstos no Plan da Comunidade Autónoma, prevese pola súa 

posible evolución a necesidade de posta en práctica de medidas para a protección de 

persoas e dos bens que poidan verse ameazados polo lume. Así mesmo consideraranse 

de nivel 1 aqueles incendios nos que concorra algunha das seguintes circunstancias: 

▪ Necesitan máis de 12 horas para poder ser controlados. 

▪ Pola súa posible evolución prevese que poden perigar masas arboradas superiores 

30 ha. 

▪ Pola súa posible evolución prevese que van supoñer unha avaliación de impacto 

global superior a 4. 

• Nivel de Gravidade 2: referido a aqueles incendios para cuxa extinción se prevé a 

necesidade de que, a solicitude do director do Plan, sexan incorporados medios non 

asignados ao Plan de Comunidade Autónoma, ou poidan comportar situacións de 

emerxencia que deriven cara a interese nacional. 

A simultaneidade de varios incendios forestais con Nivel de Gravidade 1 poderá supoñer 

a declaración dun Nivel de Gravidade 2, a criterio do Director do Plan. 

Consideraranse incendios con nivel de gravidade 2 aqueles en que concorren algunha 

das seguintes circunstancias: 

▪ Intervención de medios dás Forzas Armadas. 

▪ Evacuacións. 

▪ Cortes de estradas nacionais e/ ou autonómicas. 

▪ Vías férreas cortadas. 

▪ Instalacións singulares ameazadas (industrias químicas, polvoreiras, ...). 

▪ Sempre que poidan comportar situacións de grave risco para a poboación e bens 

distintos aos de natureza forestal. 

• Nivel de Gravidade 3: aqueles incendios en que considerándose que está en xogo o 

interese nacional, así sexan declarados polo Ministerio do Interior en aplicación do que 

prevé o artigo 9 da Norma Básica de Protección Civil. 

Son emerxencias nas que está presente o interese nacional: 

▪ As que requiran para a protección das persoas e bens a aplicación da Lei Orgánica 

4/81, do 1 de xuño, reguladora dos estados de alarma, excepción e sitio. 

▪ Aquelas en que sexa necesario prever a coordinación de Administracións diversas 

porque afecten a varias Comunidades Autónomas e esixan unha achega de recursos 

a nivel supraautonómico. 

▪ As que polas súas dimensións, efectivas ou previsibles, requiran unha dirección 

nacional das Administracións Públicas implicadas. A declaración de interese nacional 

será feita polo Ministro de Interior, pola súa propia iniciativa ou a proposta do 

Presidente da Comunidade Autónoma ou do Delegado do Goberno. 
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A cualificación inicial da gravidade potencial dos incendios nos niveis 0, 1 e 2 será efectuada polo 

órgano competente da Comunidade Autónoma e poderá variarse de acordo coa evolución do 

incendio, o cambio das condicións meteorolóxicas, etcétera. 

No que se refire á Dirección da Emerxencia por incendios forestais establécese o seguinte: 

• Nivel de Gravidade 0: Neste Nivel o Xefe de Extinción faise cargo das labores de 

extinción. 

Cando aínda estando o incendio dentro da definición do nivel de gravidade 0, o Xefe de 

Xornada do Centro Provincial de Mando (CPM) prevexa que pola súa magnitude ou por 

considerar que poden verse ameazados valores paisaxísticos, ecolóxicos, naturais ou 

forestais de importancia, poderá declarar nivel de gravidade 1 ou solicitar ao Delegado 

Territorial a declaración do nivel de gravidade 2, incorporando todos os medios 

necesarios para unha pronta extinción, sen que por iso teñan que poñerse en práctica 

medidas para a protección das persoas e bens distintos aos de natureza forestal. 

No caso de que o incendio afectase a dous ou máis provincias ou se necesitasen medios 

doutra provincia o Director Xeral do Medio Natural ou en quen este delegue asume a 

Dirección do Plan. 

• Nivel de Gravidade 1: O Xefe de Extinción continúa dirixindo as actuacións desde o PMA, 

ao que se incorpora un representante de cada un dos distintos Grupos de Acción que a 

proposta do Director do Plan sexan necesarios e delimita a Zona de Operacións. 

• Nivel de Gravidade 2: Constitúese o CECOPI ao que se incorpora o Comité Asesor. 

• Nivel de Gravidade 3: A declaración de interese nacional, que determina o Nivel de 

Gravidade 3, será solicitada do Ministro de Interior polo Comité de Dirección do Plan. 

As actuacións serán as previstas no Plan Estatal de Protección Civil de Emerxencias por 

Incendios Forestais. 

Os medios adscritos ao INFOCAL son: 

• Medios asignados: son aqueles medios ou recursos propios da Administración 

responsable do Plan, ou doutras Administracións que de acordo cun procedemento 

previamente establecido quedan adscritos ao Plan e por tanto son de dispoñibilidade 

directa e inmediata polo Director do Plan. 

• Medios de apoio: son aqueles medios doutras Administracións ou Organismos Públicos 

que non foron asignados ao Plan, pero que previa a súa solicitude cando sexan 

necesarios, poden reforzar aos xa actuantes. A asignación e apoio de medios estatais 

farase de acordo coas normas establecidas en Acordo de Consello de Ministros do 6 de 

maio de 1994 (publicadas por Resolución da Secretaría de Estado de Interior do 6 de 

xullo). 

• Medios mobilizables: son aqueles medios de particulares que, mediante compensación 

económica ou na forma que determina a lexislación vixente, poden ser mobilizados para 

contribuír á eficacia en alcanzar os obxectivos do Plan. 

Os Plans Municipais ou doutras entidades locais, ante Emerxencias por Incendios Forestais, 

establecerán a organización e procedemento de actuación dos recursos e servizos cuxa 

titularidade corresponda á Administración de que se trate, ao obxecto de facer fronte ás 

emerxencias por Incendios Forestais, dentro do seu ámbito territorial. 
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Integraranse no Plan Municipal, os Plans de Autoprotección de empresas, núcleos de poboación 

illada, urbanizacións cámpings ou Empresas con fins de explotación Forestal que se atopen 

incluídos no ámbito territorial daquel. 

A Zonificación da Comunidade realizarase tomando en primeiro lugar, cada unha das nove 

Provincias Históricas como unha unidade dentro da Comunidade e posteriormente, para cada 

unha delas, determinarase, en función da análise de risco e vulnerabilidade , os Mapas de Risco 

Local, Vulnerabilidade e Risco Potencial. 

En función do Mapa de Risco Potencial se subdivide o ámbito territorial de cada unha das zonas 

xeográficas, que servirá de orientación para a determinación dos medios e recursos de que se 

deben dispoñer para as emerxencias, así como o seu despregamento. 

Os termos municipais de Castela e León, con respecto ao seu Risco ante Incendios Forestais 

clasifícanse no seguintes cinco grupos: 

• Termos cun risco ante incendios forestais Moi Alto. 

• Termos cun risco ante incendios forestais Alto. 

• Termos cun risco ante incendios forestais Moderado. 

• Termos cun risco ante incendios forestais Baixo. 

• Termos cun risco ante incendios forestais Moi Baixo. 

Con estes datos efectúase a zonificación do territorio desta Comunidade Autónoma por 

provincias, distinguindo os termos municipais con maior risco ante incendios forestais. Estes 

municipios por ter maior risco serán de protección prioritaria. A relación dos devanditos 

municipios reflíctese no Anexo 1 do INFOCAL e no mapa de protección prioritaria ante incendios 

forestais. 

Os municipios de protección prioritaria e cando o INFOCAL no seu Anexo 3, deberán elaborar os 

correspondentes Plans de Actuación Municipal ante Emerxencias por Incendios Forestais que se 

integrarán neste Plan. 

5.4.2. Galicia 

De acordo coa Lei 17/2015, do 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección Civil e coa norma 

básica de protección civil, en Galicia redáctase e aproba o Plan Especial de Protección Civil ante 

Emerxencias por Incendios Forestais na Comunidade Autónoma de Galicia (PEIFOGA). 

Nos casos en que o incendio traspase os límites territoriais da comunidade ou naqueles casos 

nos que as comunidades autónomas limítrofes se vexan afectadas por incendios forestais e 

soliciten a activación de recursos dependentes deste plan, terase en conta o indicado no Plan 

estatal de protección civil para emerxencias por incendios forestais que desenvolve a 

organización para o apoio aos plans de comunidades autónomas no caso de que estes o 

requiran. O PEIFOGA prevé que se poida intervir tanto nese caso como no de incendios en 

comunidades autónomas limítrofes nos que se prevexa que a súa evolución poida afectar ao 

territorio galego, segundo dispoñan os oportunos protocolos de colaboración. 

No que se refire a competencias da Xunta de Galicia, estas veñen repartidas do seguinte modo: 
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• A detección, prevención, vixilancia, extinción e actuacións postincendio son 

competencia da Consellería competente en materia de montes (Actualmente 

Consellería do Medio Rural). 

• As actuacións encamiñadas á protección de persoas non implicadas na extinción e/ou 

na protección de bens culturais, económicos, infraestruturas ou servizos públicos 

esenciais, ou calquera outro de natureza non forestal, serán competencia da Consellería 

competente en materia de protección civil (actualmente Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza). 

Segundo o establecido na Directriz básica de planificación de protección civil de emerxencia por 

incendios forestais (Real Decreto 893/2013, do 15 de novembro) e no PEIFOGA a clasificación 

dos lumes depende do establecemento previo dun índice de gravidade potencial, en función do 

cal se declarará unha situación operativa. 

Os lumes clasifícanse segundo o seu nivel de gravidade potencial, mediante a seguinte escala: 

• Índice de gravidade potencial 0: referido a aquel incendio en que, na súa evolución máis 

desfavorable, non hai ameaza ningunha para aquelas persoas non relacionadas co 

dispositivo de extinción, nin para bens distintos aos de natureza forestal, e o dano 

forestal esperable é moi reducido (pola extensión do incendio ou polas características 

da masa afectada). 

• Índice de gravidade potencial 1: referido a aquel incendio en que, na súa evolución máis 

desfavorable, prevese a necesidade de poñer en práctica medidas para a protección de 

persoas alleas ao dispositivo de extinción ou existen bens illados ameazados de natureza 

non forestal (infraestruturas sensibles ou redes de subministracións), e o dano forestal 

esperable é considerable (pola extensión do incendio ou polas características da masa 

afectada). 

• Índice de gravidade potencial 2: referido a aquel incendio en que, no seu  evolución 

máis desfavorable, prevese unha ameaza seria dos núcleos de poboación ou das 

infraestruturas de especial importancia, e o dano forestal  esperable é moi importante 

(pola extensión do incendio ou polas características da masa afectada), de xeito que se 

fai necesario adoptar inmediatamente medidas para a atención e o socorro da 

poboación ou para a protección dos bens. 

• Índice de gravidade potencial 3: referido a aquel incendio en que, unha vez apreciadas 

as circunstancias anteriores no seu índice máximo de gravidade, concorren outras sobre 

o dispositivo de extinción que imposibilitan continuar coa labor encamiñada ao control 

do incendio. 

A situación operativa dos plans será consecuencia dos danos ocorridos, do índice de gravidade 

potencial e da dispoñibilidade de medios e recursos. Ademais teranse en conta outros criterios 

relativos a: 

• A simultaneidade temporal e/ou a concentración espacial de conatos ou incendios 

forestais que poderían ter lugar nun espazo territorial determinado. 

• A suficiencia, idoneidade e disposición dos medios e recursos cos que conte o plan para 

o control do incendio e/ou para a atención e o socorro da poboación afectada. 
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• A estacionalidade temporal, así como a activación e posta en servizo dos dispositivos de 

prevención e extinción de incendios forestais determinados nos plans. 

• Outras circunstancias de índole administrativa por razón do espazo territorial afectado, 

ou pola intensidade e/ou a gravidade das consecuencias sobrevindas ou potenciais 

sobre as persoas e os seus bens. 

• Calquera outra a criterio da autoridade a quen lle corresponda a dirección do plan 

activado correspondente. 

Atendendo aos criterios anteriores, as situacións operativas do PEIFOGA son: 

• Situación 0: situación de emerxencia provocada por un ou varios incendios forestais 

que, na súa evolución previsible, poidan afectar só bens de natureza forestal e poidan 

ser controlados cos medios e recursos do propio plan local ou da comunidade 

autónoma, incluídos os medios do Estado, a condición de que estes últimos actúen 

dentro da súa zona de actuación preferente. A situación 0 corresponderá con carácter 

xeral a incendios con IGP0. 

• Situación 1: situación de emerxencia provocada por un ou varios incendios forestais 

que, na súa evolución previsible, poidan afectar gravemente bens forestais e, se é o 

caso, levemente a poboación e os bens de natureza non forestal e que poidan ser 

controlados cos medios e recursos do plan da comunidade autónoma, ou para cuxa 

extinción poida ser necesario que, a solicitude do órgano competente da comunidade 

autónoma e tras a valoración da Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias do 

Ministerio do Interior ou da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural e Política 

Forestal do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, segundo 

corresponda, sexan incorporados medios extraordinarios. O plan activarase en situación 

1 para incendios IGP0 cando sexa necesaria a incorporación de medios extraordinarios, 

ou ben para incendios IGP1, declarados así porque o dano esperado é considerable, pola 

extensión do incendio ou polas características da masa afectada, pero nos que non é 

necesario poñer en práctica medidas de protección dirixidas á poboación allea ao 

dispositivo de extinción. 

• Situación 2: situación de emerxencia provocada por un ou varios incendios forestais 

que, na súa evolución previsible, poidan afectar gravemente a poboación e os bens de 

natureza non forestal, e que esixen a adopción inmediata de medidas de protección e 

socorro. Pode ser necesario que, a solicitude do órgano competente da comunidade 

autónoma, sexan incorporados medios extraordinarios ou que poden comportar 

situacións que deriven cara ao interese nacional. O plan activarase en situación 2 para 

incendios IGP1 ou superiores cando a cualificación veña motivada pola afección á 

poboación e aos bens de natureza non forestal (vías principais de comunicación e redes 

principais de subministración) e sexa necesario adoptar medidas de protección dirixidas 

á poboación, tales como evacuación e/ou albergue. A cualificación da situación 

operativa do plan será establecida polo director/a do plan a través do centro de 

coordinación central do SPDCIF para as situacións 0 e 1 e, polo delegado territorial da 

Xunta de Galicia na provincia que estea afectada polo lume, para a situación 2, a 

proposta do centro de coordinación central do SPDCIF. Esta cualificación poderá variar 

de acordo coa evolución do incendio. Así mesmo, a situación operativa 1 será 

comunicada ao organismo competente en materia de protección civil, a través do 

CAE112. 
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• Situación 3: situación de emerxencia correspondente e consecutiva a declaración de 

emerxencia de interese nacional polo Ministerio do Interior. Efectuarase por propia 

iniciativa ou a instancia do conselleiro competente en materia de protección civil ou do 

delegado do Goberno en Galicia. 

Por tanto, o  PEIFOGA establece que é responsabilidade do departamento competente en 

materia forestal designado no Plan de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais de 

Galicia (PLADIGA) a dirección do Plan en Situación 0 e 1. Así, o PLADIGA ten por obxecto o 

establecemento da organización e o procedemento de actuación dos recursos e servizos cuxa 

titularidade corresponde á Comunidade Autónoma de Galicia, daqueles que poidan ser 

asignados a este pola Administración Xeral do Estado, así como dos que puidesen ser facilitados 

por outras entidades públicas ou persoais para facer fronte aos incendios forestais dentro do 

territorio galego, e permitir, no seu caso, unha coordinación e actuación conxunta dos diversos 

servizos e administracións implicadas na loita contra o lume, co fin de desenvolver na súa 

totalidade a fase de actuación das Situacións 0 e 1, referidas a aqueles lumes forestais con Índice 

de Gravidade Potencial 0 ou 1, clasificados así polas dimensións ou as características da masa 

forestal afectada, e aquelas propias asignadas para a Situación 2 no Plan Especial de Protección 

Civil ante Emerxencias por Incendios Forestais na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Os medios adscritos ao PLADIGA son: 

• Os medios propios da Consellería do Medio Rural ( CMR). 

• Os medios propios da Administración Local, incluíndo os Grupos de Emerxencias 

Supramunicipais (GES), as brigadas de prevención e extinción, os vehículos motobomba 

conveniados, os parques comarcais de bombeiros e os parques municipais de 

bombeiros. 

• Os medios contemplados no Plan de Actuacións de Prevención e Loita contra os 

Incendios Forestais do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) para o 

apoio as Comunidades Autónomas. 

• Os apoios puntuais de medios das Comunidades Autónomas fronteirizas coas que existe 

convenio ou acordo. 

Todos os medios asignados ao plan poden ser mobilizados a calquera lugar da Comunidade 

Autónoma de Galicia. No caso dos medios contemplados no Plan de actuacións de prevención e 

loita contra os incendios forestais do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) a 

mobilización realizarase de acordo cos protocolos establecidos. 

No que se refire á escala local, a lei 3/2007, establece que corresponde, entre outras 

competencias, aos concellos e a outras entidades locais elaborar e aprobar os plans municipais 

de prevención e defensa contra os incendios forestais e integralos nos plans de emerxencia 

municipais, de acordo co previsto na lexislación galega de emerxencias. A este respecto o 

PEIFOGA define os Plans de actuación municipal para o risco de incendios forestais (PAM) como 

documentos que establecen a organización e as actuacións dos recursos e servizos propios, co 

obxecto de facerlles fronte ás emerxencias por incendios forestais, dentro do seu ámbito 

territorial. 

Aqueles municipios con todo ou parte do seu territorio en Zonas de Alto Risco (ZAR) establecidas 

polo PLADIGA, veñen obrigados deberán redactar o PAM. 
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Para os efectos de prevención e defensa contra os incendios forestais, a zonificación do territorio 

son provincias, distritos forestais, demarcacións forestais e municipios, a partir da Resolución 

do 27 de decembro, publicada non DOG número 250, do 29 de decembro de 1999. Os 19 

distritos ambientais integran as funcións de execución sobre o territorio, de xestión e fomento 

forestal, de prevención e defensa contra incendios forestais, así como de extinción no seu 

ámbito, e constitúense como unidades administrativas. O mapa de distritos atópase no anexo 

III do PLADIGA. Por tanto, dado que en todo o territorio existe en maior ou menor medida o 

perigo dun incendio forestal, conclúese que a mellor maneira de zonificar o territorio é seguir o 

criterio administrativo dos distritos, pois permite unha organización adecuada dos recursos 

dispoñibles. En canto á zonificación dos medios e dos recursos que colaboran e actúan en caso 

de perigo para a poboación ou bens de natureza non forestal, esta será de carácter provincial, 

en consonancia co establecido no Plan territorial de emerxencias Galicia (Platerga). 

5.4.3. Portugal 

A diferente división administrativa do territorio de Portugal ten implicacións no Sistema de 

Defensa da Foresta Contra Incendios (SDFCI). Algunhas entidades con responsabilidade no 

ámbito do SDFCI teñen cobertura xeográfica baseada na división NUT (Nomenclatura das 

Unidades Territoriais para fins estatísticos, constituídas por divisións rexionais existentes en 

todos os estados membros da Unión Europea), tales como as Comunidades Intermunicipais 

(CIM) con cobertura ao nivel de NUT3, que veñen asumindo gradualmente competencias sobre 

todo no ámbito da prevención. 

Con todo, a división administrativa que prevalece neste momento no ámbito do SDFCI, é a de 

distritos e municipios. As estruturas da Autoridade Nacional de Protección Civil ( ANPC), teñen 

representación rexional a nivel de distrito, a través da existencia dos Centros Distritais de 

Operacións de Socorro (CDOS). Os distritos divídense en municipios, que á súa vez son 

compostos por parroquias. 

Dunha forma xeral en Portugal as competencias de prevención de incendios forestais están 

fundamentalmente asociadas as entidades do sector forestal (Secretaría de Estado das Florestas 

e Desenvolvimento Rural, del Ministerio da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural), e as 

competencias de extinción fundamentalmente dependentes de estruturas de protección civil 

(baixo tutela do Ministério da Administração Interna, Secretaria de Estado da Proteção Civil). 

As intervencións de protección civil están organizadas sobre os corpos de bombeiros das 

Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários (baseadas en voluntariado). Trátanse 

de asociacións de dereito privado consideradas de utilidade pública administrativa, é dicir, 

son entidades que substitúen ao Estado, e por iso confírenselles algúns beneficios legais 

para o cabal cumprimento da súa misión. 

A coordinación do SNDFCI é distribuída entre distintas institucións da seguinte forma: 

• Instituto da Conservação da Natureza e das Forestas (ICNF, I. P.), responsable da 

coordinación das accións de prevención estrutural, nas vertentes de sensibilización, 

planificación, organización do territorio forestal, silvicultura e creación de 

infraestruturas de defensa contra incendios forestais. O dispositivo de prevención 

estrutural coordinado polo ICNF intégrase, durante o período crítico na estrutura  

operacional prevista no dispositivo especial de combate a incendios rurais (DICIR). 

Compete ao ICNF o mantemento, a escala nacional, do sistema de información no que 
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respecta a incendios forestais a través da adopción dun sistema de xestión de 

información de incendios forestais (SGIF, ao que teñen acceso todas as entidades 

públicas que integran o SDFCI), e que contén os rexistros das áreas ardidas, a 

información sobre recursos humanos, materiais e financeiros de todos os axentes de 

defensa contra incendios forestais. O ICNF ten servizos ao nivel central, rexional (NUT2) 

e representantes técnicos para a DFCI ao nivel de distrito (Coordinadores de prevención 

Estrutural - CPE). Non ten representación municipal, sendo os CPE de cada distrito que 

aseguran esa representación. 

• Garda Nacional Republicana (GNR), responsable pola coordinación das accións de 

prevención relativas á vixilancia, detección e supervisión. Dispón tanto de servizos 

centrais, como nas escalas de distrito e municipal. 

• Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), responsable por coordinación das accións 

de combate, remate e vixilancia postincendio. Dispón de servizos centrais e distritais. A 

nivel nacional a coordinación é da responsabilidade do Mando Nacional das Operacións 

de Socorro (CNOS) e ao nivel distrito dos Mandos Distritais de Operacións de Socorro 

(CDOS). 

Os principais documentos de organización e de coordinación do SNDFCI (máis aló da norma 

antes referida, que define a súa estrutura), son: 

• O Sistema Integrado de Operacións de Protección e Socorro (SIOPS Decreto-Lei nº 

72/2013, do 31 de maio), é o conxunto de estruturas, normas e procedementos que 

aseguran que todos os axentes de protección civil actúan, no plano operativo, 

articuladamente baixo un mando único, sen prexuízo da respectiva dependencia 

xerárquica e funcional. 

• A Directiva Única de Prevención e Combate (DUPC - resolución da Asemblea da 

República nº 20/2018, do 1 de Marzo), que ten como finalidade definir as atribucións 

primarias e o modo de articulación dos múltiples axentes con capacidades e 

responsabilidades compartidas en medios rurais e periurbanos. 

• A Directiva Operacional Nacional (DON) nº 1, da ANPC. Instrumento de planificación, 

organización, coordinación e mando  operacional do Dispositivo Integrado de 

Operacións de Protección e Socorro (DIOPS), constituíndose como documento de 

referencia para os plans, directivas ou ordes de operacións doutras entidades públicas 

ou privadas da área da protección e socorro. 

• DON nº 2/2018 da ANPC, que establece para o ano de 2018 o Dispositivo Especial de 

Combate a Incêndios Rurais (DECIR). Este documento define a estrutura de dirección, 

mando e control, o modo de asegurar a coordinación institucional, a regulación, a 

articulación e optimización da actuación operativa do SIOPS, dos organismos e 

institucións involucrados nas operacións de defensa contra incendios forestais, na 

vertente da protección e o socorro. 

O DECIR comprende as seguintes forzas de dedicación permanente: 

• Corpos de Bombeiros (CB). 

• Grupo de Intervención de Protección e Socorro ( GIPS) da GNR. 

• Forza Especial de Bombeiros (FEB) da ANPC. 
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• Equipos de Intervención Permanente (EIP). 

• Grupos de Intervención Permanente (GIPE). 

• Técnicos do ICNF, da ANPC e dos Gabinetes Técnicos Forestais (GTF) dos Municipios 

(CM), ou outros elementos con capacitación técnica para dar apoio ao Comandante das 

Operacións de Socorro (COS)/Posto de Mando Operativo (PCO), ao nivel da planificación 

dos TO e xestión da información técnica de ámbito forestal, así como da análise e uso 

do lume. 

• Grupo de especialistas e bolsa de peritos (BP) disponibilizados pola Axencia para a 

Xestión Integrada de Lumes Rurais (AGIF I. P.). 

• Grupo de especialistas e bolsa de peritos ( BP) disponibilizados pola Axencia para a 

Xestión Integrada de Lumes Rurais (AGIF I. P.). 

• Vixiantes ambientais actuando no ámbito da vixilancia en áreas da Rede Nacional de 

Áreas Protexidas (RNAP). 

• Equipos de Sapadores Forestais (ESF), contratados por ICNF, os Municipios, as 

Organizacións de Produtores Forestais, as Organizacións de Baldíos. 

• Equipos da AFOCELCA (Agrupamento Complementar de Empresas do Grupo Navigator 

e Grupo Altri), cualificadas para a execución de misións de ATI e apoio ao remate e 

liquidación de incendios (rescaldo). 

As principais fases de combate a incendios son divididas en combate inicial (ATI) e combate 

ampliado (ATA). O ATA iníciase obrigatoriamente cando o incendio non fose considerado como 

controlado polo comandante das operacións (COS), transcorridos 90  minutos e desde o 

despacho do primeiro medio de ATI, ou aínda antes, sempre que as circunstancias de 

propagación (dificultade de extinción) así o determinen. En ATI prodúcese o despacho inmediato 

de 3 Vehículos de Combate a Incendios (VCI), e usualmente (non sistemático) dun medio aéreo 

e a respectiva brigada helitransportada. As brigadas helitransportadas de ATI son aseguradas 

polo Grupo de Intervención de Protección e Socorro ( GIPS) da GNR. 

No que respecta á planificación de accións no territorio a dimensión municipal, os principais 

documentos son: 

• Os Planos Municipais de Defesa dá Foresta Contra Incêndios (PMDFCI), de ámbito 

municipal ou intermunicipal, que conteñen as accións necesarias á defensa contra 

incendios. Complementariamente ás accións de prevención, inclúen a previsión e a 

programación integrada das intervencións das diferentes  entidades involucradas nun 

eventual incendio. 

• Planos Operacionais Municipais (POM), que organizan a posta en funcionamento do 

PMDFCI, para as accións de vixilancia, detección, supervisión, primeira intervención, 

combate, remate (rescaldo) e vixilancia postincendio. 

• Planos Distritais de Defesa dá Foresta Contra Incêndios (PDFCI) son os documentos de 

planificación marco a escala rexional dos PMDFCI. 

• Plano Nacional de Defesa dá Foresta Contra Incêndios (PNFCI), é o documento de 

planificación marco a escala nacional dos PDFCI e os PMDFCI. 
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5.4.4. Implementación operativa conxunta e xestión común dos recursos humanos 

Debido á multitude de medios actuantes nun incendio forestal e á diversidade existente entre 

organismos, para a implementación dunha operativa conxunta é necesario un sistema de 

referencia común de linguaxe, posicións e habilidades ou competencias profesionais. Débense 

desenvolver unidades mínimas comúns das posicións crave en operacións tácticas de extinción, 

por exemplo: operario, encargado, xefe de unidade e analista. Basear este sistema en 

competencias profesionais segundo o Marco Europeo de Cualificacións (European Qualification 

Framework), estruturadas para ser compatibles coas posicións e destrezas do sistema de mando 

único, Incident Command System, pero á súa vez buscando a compatibilidade dos niveis de 

mando e unidades mínimas dos sistemas xa existentes (en España e Portugal). 

É dicir, esta estrutura de competencias debería recoller as funcións de operacións, de dirección 

da intervención, as de mando do persoal e as de xestión da información e planificación, creando 

persoal habilitado exclusivamente para estas funcións. Nos distintos niveis da escala de mando, 

estas funcións desenvólvense de forma distinta. 

Con isto preténdese proporcionar as pautas para ocupar posicións comúns e compatibles. Cada 

competencia débese desagregar nunha serie de competencias específicas, proporcionando a 

modularidade e flexibilidade necesaria ante a variedade de sistemas que usan distintas 

ferramentas de traballo de extinción (auga, ferramentas manuais, lume…).  

Ademais, débese estruturar a toma de decisións do sistema clásico baseado na prioridade de 

persoas, bens e medio ambiente que é un enfoque de manobra, é dicir de actuación directa. É 

necesario incorporar unha visión táctica e especialmente unha visión estratéxica. Por tanto, hai 

que estruturar a toma de decisións en cada fase: 

• Valores estratéxicos (ben común): Hai que garantir que se escolle o valor máis 

importante para a sociedade. Este valor é básico nas decisións de defender unha casa 

ou apagar unha fronte. Achegamos Certeza. 

• Valores tácticos (capacidade de traballo, sistema extinción): Garantir sempre 

capacidade de resposta implica non gastar máis recursos dos dispoñibles e por tanto 

non tentar accións incertas que poden ter como consecuencia colapsar o sistema. 

Fixamos prioridades dentro da Certeza. 

• Valores de manobra (clásicos: persoas - bens - masa forestal): Garantido o ben común 

e a integridade do sistema, a intervención segue agora se os parámetros clásicos. 

Soluciónanse con eficacia as prioridades ordenadas para conseguir a certeza estratéxica 

de resolución. 

Para as situacións de alta simultaneidade, como é frecuente na zona ARIEM, dispoñer dunha 

estrutura de análise que poida clasificar os incendios e valorar o potencial e ameazas de cada 

incendio para manter a proactividade na toma de decisións e evitar que a magnitude da 

demanda force a responder é importante. 
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5.5. Estandarización de protocolos operativos e tácticas de actuación en situación 

multirriscos. 

A coordinación entre as Administracións Rexionais, Estatais e Locais no ámbito da Protección 

Civil é requisito esencial para afrontar con eficacia as situacións de emerxencia, e en particular 

as que requiran a intervención de recursos pertencentes a diferentes Administracións. 

Todos os plans que foron homologados definen procedementos de coordinación estables e en 

forma protocolizada, o que simplifica a coordinación tanto na Dirección como na Intervención 

ante emerxencias que afecten a ámbitos competenciais distintos. Nestes plans están definidas 

as interfaces que permitirán a coordinación na dirección da emerxencia e a integración dos 

diferentes servizos e recursos. 

Os mecanismos para coordinar as actuacións e optimizar os recursos, cando se dea unha 

coincidencia temporal e territorial en emerxencias que supoñan a activación de diferentes plans, 

sempre se ten en conta o principio de unidade no mando da estrutura operativa que establece 

a Lei sobre Protección Civil. Cada plan actuará segundo os seus propios procedementos, 

coordinando as actuacións con outros plans a través dun órgano de Dirección común. 

Unha situación multirrisco xera a necesidade de expor unha resposta máis contundente e máis 

organizada para a súa resolución. Non se trata tan só de ampliar os recursos segundo a 

magnitude da emerxencia, se non de renovar as estratexias, tácticas, manobras e recursos que 

se empregan, así como a estrutura que os organiza. 

A estrutura de resposta ante unha situación multirrisco ten un nivel de complexidade moi alto, 

evidentemente variable segundo as características dos riscos, condicionado polos seguintes 

factores: 

• Ten lugar nun escenario variable, tanto polo que se refire ao territorio físico que abarca, 

como aos niveis de risco que pode xerar. 

• A incerteza da evolución da emerxencia, á vez que esixe dunha toma de decisións rápida 

e firme. 

Na toma de decisións, hai que ter en conta as seguintes fases: 

• Análise da situación: a partir desta fase defínese a resposta. Coñecendo os parámetros 

que controlan a súa evolución pódese coñecer como a emerxencia evolucionará. 

Con esta análise é posible establecer prioridades de intervención, que van asociadas aos 

obxectivos básicos dos medios de intervención. 

• Obxectivos: previo á análise da situación, débese efectuar unha avaliación de cales son 

as consecuencias para persoas, os bens e o medio ambiente que pode comportar a 

situación multirrisco, para efectuar unha avaliación e determinar o nivel dos riscos aos 

que nos enfrontamos. 

A resposta, por tanto, priorizará a protección das persoas por encima dos bens e do 

medio ambiente, seguindo esta orde. 

• Estratexia: detectados os elementos sensibles que poden resultar afectados, avaliados 

os medios e recursos dispoñibles, o desenvolvemento e a evolución da situación, 

débense definir as fases, a secuencia e a temporalización das accións que se van 

emprender, e os obxectivos parciais que conducirán ao obxectivo xeral definido e o 
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número e tipoloxía de medios para facer fronte a cada secuencia de actuacións 

concretas. 

• Táctica/s: en función de cada momento requírese organizar os medios dunha maneira 

determinada, tendo en conta a consecución de obxectivos establecidos para esa zona e 

considerando o tempo necesario para logralos. É dicir, o despregamento concreto de 

medios e efectivos para o conxunto de accións concretas. 

• Manobras: establécese aquelas accións e técnicas que permitan optimizar a resposta 

para conseguir o obxectivo e, á súa vez, coa mellor relación posible seguridade-

resultado. 

• Xanela de actuación: en todo momento cabe considerar se as manobras poden resultar 

ou non efectivas, contemplando os conceptos de resultados e seguridade da 

intervención, se os medios son os adecuados, se as condicións da contorna permiten a 

súa execución ou se se van a manter durante o tempo de execución. 

A xanela de actuación é o sistema espazo-tempo que determina ou permite a aplicación 

dunha táctica concreta coa máxima probabilidade de conseguir os resultados 

esperados. 

As prioridades de actuación para os corpos encargados de intervir nunha situación multirrisco 

céntranse na protección de persoas, dos bens materiais e do medio ambiente, por esta orde. 

A estratexia da intervención debe estar encamiñada a reducir, minimizar o risco que xera esa 

situación. Coa previsible evolución e os medios potencialmente dispoñibles, a estratexia debe 

definir as prioridades, secuencia e disposición de recursos para resolver a emerxencia coas 

mínimas afectacións. 

Un aspecto para ter en conta considerablemente, é a análise da emerxencia no que se refire ás 

previsións espazo-temporais de desenvolvemento. Non resulta soamente necesario prever a 

evolución espacial, senón en que fracción de tempo se vai producir, o que dá idea da marxe que 

se dispón ante unha posible afectación. Debe conxugarse perfectamente as necesidades 

presentes e futuras e, nese caso resulta imprescindible unha acción proactiva da mobilización 

de medios e organización da estrutura de mando da emerxencia que poida dar resposta ás 

necesidades das diversas frontes que se poidan abrir. 

Nunha situación multirrisco debe preverse unha resposta simultánea ás dúas demandas que se 

establecen de maneira paralela, pero sen desatender ningunha delas: 

• Protección á poboación e aos seus bens, o que implica dous niveis de traballo distintos. 

• A contención da situación para evitar que poida xerar novos riscos. 

Isto comporta, que o número de recursos dispoñibles resulta insuficiente para abordar todas as 

frontes, tendo que priorizar as actuacións que se consideren necesarias. Ante esta situación 

débese: 

• Dispoñer da máxima información posible para afinar a análise da evolución da 

emerxencia. 

• Contar con datos actualizados da situación concreta da incidencia en base a 

informadores cualificados (puntos de avistamento, primeiros equipos de 

intervención…). 
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• Coñecer o tempo de chegada dos medios mobilizados para intervir na emerxencia. 

• Valorar as posibilidades de evacuación da poboación potencialmente afectada no caso 

de que puidese ser necesario e en condicións de máxima seguridade para eles. 

Unha vez priorizados os obxectivos e designados os recursos necesarios fai falta organizalos en 

cada un das contornas da emerxencia para: 

• Optimizar o uso de recursos. 

• Lograr os obxectivos asignados no tempo previsto. 

• Minimizar os riscos que se tomen no cumprimento dos obxectivos atribuídos a cada 

zona. 

Resulta importante, para iso, dispoñer dun amplo abanico de recursos, de capacidades e 

metodoloxías distintas para aplicalas na súa xusta medida en cada momento e zona da 

emerxencia. 

É dicir, a función básica do responsable táctico, en cada zona, é aplicar as técnicas máis 

apropiadas en función dos recursos asignados e a xanela de actuación que dispón. 

Como se comentaba anteriormente, o éxito das operacións depende de tres factores: 

• Unha acertada análise do comportamento da emerxencia e da súa previsible evolución. 

• Dispoñer do tempo necesario para efectuar a operación (manobra ou conxunto de 

manobras) en condicións para que poida resultar efectiva. 

• Coñecer con exactitude o número e tipo de recursos de que dispón o responsable táctico 

para efectualas. 

Nestas situacións multirrisco poden resultar habitual poñer en crise os sistemas de intervención, 

poñelos ao límite. Á súa vez, pode expor numerosos problemas de seguridade, se a coordinación 

entre os distintos axentes non reverte na redución ao mínimo necesario os desprazamentos da 

poboación potencialmente afectada. De maneira xeral, priorizar o confinamento da poboación 

nos seus domicilios, e se non é posible, tentar que os desprazamentos se produzan co mínimo 

percorrido, como pode ser a unha zona máis protexida dentro da mesma zona afectada. 

Chegado a este punto de gran demanda de recursos para atender numerosos problemas 

potenciais, a estrutura de resposta pode fracasar parcial ou totalmente no seu cometido. Esta 

situación require unha formulación da estratexia e, se é necesario, unha redución de obxectivos, 

cousa que supón a aceptación dun determinado nivel de perda de bens ou elementos a protexer. 
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6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Un dos principios básicos de todo Plan Territorial de Emerxencias e unha das razóns principais 

de existencia, é a protección de: 

• A poboación que puidera resultar afectada por as consecuencias dunha emerxencia. 

• Os membros dos Grupos de Acción que interveñen no lugar do accidente. 

• En xeral a todo o persoal participante no desenvolvemento da emerxencia. 

 O PTET integra os plans territoriais de emerxencias dos ámbitos territoriais afectados nos cales 

están meticulosamente establecidas as medidas de protección para cada un dos colectivos 

participantes como persoal activo das emerxencias, así como os membros dos Grupos de Acción 

como parte da estrutura dos Plans mencionados. 

Por esta razón neste apartado trataranse as medidas de protección referentes en concreto a: 

• Medidas de protección á poboación. 

• Medidas de protección ao medio ambiente. 

• Medidas de protección a bens. 

• Medidas de Rehabilitación. 

6.1. Medidas de protección á poboación 

Son consideradas medidas de protección á poboación aquelas actuacións que teñen por obxecto 

evitar ou diminuír os efectos dunha emerxencia sobre os cidadáns e están dirixidas á salvagarda 

das persoas. Nas medidas de protección á poboación están consideradas: o control de accesos, 

os avisos á poboación, as medidas básicas de autoprotección, o confinamento, o aloxamento, a 

evacuación e o albergue. 

En todo caso, as medidas e recomendacións á poboación adaptaranse ás particularidades e 

necesidades dos colectivos vulnerables tales como persoas con diversidade funcional, persoas 

maiores con mobilidade reducida, etcétera… 

6.1.1. Control de accesos 

Estableceranse o control de accesos ás áreas de intervención e socorro tanto de persoas como 

de vehículos, de maneira que se eviten accidentes e non se entorpezan os traballos dos Grupos 

de Acción, permitindo só o acceso aos equipos que han de intervir en ditas áreas. Incluiranse 

neste control tamén as zonas contiguas consideradas de risco. 

Realizarase a sinalización de accesos dispoñibles e accesos cortados ou afectados por a 

emerxencia, sinalizando e dando as indicacións necesarias cara os accesos ou vías alternativas. 

Realizaranse controis nos lugares por onde deben acceder os equipos de emerxencia, ben por 

as vías por onde debe trasladarse aos feridos ata os centros sanitarios ou incluso nos lugares de 

albergue ou aloxamento nos casos de afastamento e evacuación. 

Realizaranse controis de seguridade orientados xeralmente a evitar pillaxes, sabotaxes, etc., así 

como para garantir a seguridade da poboación. 
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O control de accesos e a seguridade será responsabilidade do Grupo de Seguridade. 

6.1.2. Avisos á poboación 

O obxectivo de informar á poboación non é outro que conseguir que esta asuma actitudes 

adecuadas e adquira pautas e conductas de autoprotección, de forma que se facilite o obxectivo 

principal das medidas de protección que é garantir a propia seguridade da poboación. 

Para conseguir este obxectivo necesítase información en cantidade suficiente, nos momentos 

oportunos e co uso dos medios mais acordes á sociedade afectada, pois de iso depende que en 

situacións de emerxencia, se estes avisos non compren as características sinaladas, a poboación 

mal informada pode quedar desprotexida e converterse ademais nun problema mais a 

solucionar xerando esforzos e accións adicionais. 

6.1.3. Medidas básicas de autoprotección 

As medidas de autoprotección son o conxunto de actuacións e medidas, xeralmente ao alcance 

de calquera cidadá, co fin de contrarrestar os efectos adversos dunha eventual situación de 

emerxencia que poida utilizar de xeito autónomo, para o cal debe coñecelas previamente. En 

caso de  non coñecelas previamente, estas serán difundidas xunto cos avisos á poboación 

mediante os medios de comunicación anteriormente citados.  

En todo caso, estas medidas de autoprotección serán difundidas por o Gabinete de Información 

e os Grupos de Acción á poboación potencialmente afectada. 

6.1.4. Confinamento 

O confinamento consiste na permanencia da poboación potencialmente afectada nos propios 

domicilios ou noutros edificios, recintos ou habitáculos próximos no momento de anunciarse a 

adopción desta medida. O desprazamento cara os edificios debe realizarse a pé. 

O confinamento pode ser unha medida eficaz para a protección á poboación dependendo da 

natureza da emerxencia e especialmente naqueles casos de emerxencias de carácter limitado 

no espazo e no tempo. Sempre e cando non se encontre dentro da zona de intervención ou moi 

cerca da área de protección delimitada e que a duración da emerxencia sexa tal que supere o 

tempo de autosuficiencia doméstica, en cuxo caso, a medida mais adecuada sería o afastamento 

e evacuación da zona. 

Utilizarase sempre que sexa posible como medida preferente. 

O Grupo de Seguridade comunicará á poboación a orde de confinamento e informará das 

medidas de autoprotección que deberá tomar para mellorar a estanquidade, así como ao tempo 

que se prevé que vai a durar a situación. 

6.1.5. Afastamento 

O afastamento no que se realizará un desprazamento temporal e a zonas próximas, consiste no 

traslado da poboación potencialmente afectada desde posicións expostas a lugares seguros, 

utilizando os seus propios medios. No caso de fugas de sustancias inflamables sen incendio, 

débese evitar o uso de automóbiles, motocicletas ou outros vehículos de motor. 
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Esta medida é aconsellable tamén cando a emerxencia afecte á poboación situada no interior 

da zona de intervención. 

Débense controlar as vías de afastamento para canalizar o tráfico e evitar un caos circulatorio. 

Dita misión realizará o Grupo de Seguridade. 

Esta medida ten a vantaxe sobre a evacuación na que a poboación trasladada é inferior, e este 

traslado se realiza cos propios medios da poboación, polo que as necesidades loxísticas son 

menores, podéndose aplicar con maior celeridade. 

O Grupo de Seguridade informará á poboación afectada por esta medida da orde de 

afastamento e das medidas de autoprotección mais adecuadas. En todo caso, o afastamento 

deberá realizarse de forma ordenada e sempre baixo a supervisión do responsable do Grupo de 

Seguridade para non crear maior alarma entre a poboación. 

6.1.6. Evacuación 

A evacuación é a acción de traslado planificado dun colectivo afectado por unha emerxencia, 

dun lugar a outro protexido e provisional, establecido de acordo coa dispoñibilidade física e a 

estrutura complementaria para a asistencia e recepción dos afectados. É unha acción que só 

debe adoptarse en caso de que se considere totalmente necesario e inevitable. Aplicarase cando 

o afastamento sexa insuficiente ou deba establecerse por un tempo prolongado que requira 

unha previsión de afastamento e atención á poboación afectada. 

Á hora de decidir unha evacuación, haberá que avaliar as condicións específicas do sinistro e 

sopesar as vantaxes fronte aos inconvenientes que esta medida comporta. 

A decisión da evacuación deberá ser tomada sempre polo Director do Plan, previo asesoramento 

cos responsables dos Grupos de Seguridade, Sanitario e autoridades locais. 

6.1.7. Albergue 

Esta medida ten como finalidade dar protección á poboación que foi evacuada, garantíndolle os 

medios necesarios para que durante a súa estancia estean cubertas as súas necesidades 

primordiais. 

Preveranse os lugares, dependendo do tipo de emerxencia e os danos estimados, onde se van a 

aloxar as persoas desprazadas por a situación de emerxencia. Os albergues deben reunir unha 

serie de condicións que permitan a convivencia e poderán contar cunha serie de dependencias 

como son: zona de abastecemento, zona de sanidade, zona de hixiene, zona de asistencia social 

e zona de xestión e control. 

O Grupo de Seguridade organizará principalmente a evacuación, tras informar do risco existente 

e os motivos da evacuación. Orientará á poboación evacuada cara os puntos de concentración 

establecidos para que desde estes sexa trasladada aos centros de albergue habilitados ao efecto. 

Será o Grupo de Apoio Loxístico o que se encargará da xestión dos centros de albergue 

habilitados ao efecto, xestionando as posibles necesidades de manutención, sanitarias, 

psicolóxicas… que poidan xerarse no mesmo nas zonas previamente seleccionadas para elo. 
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6.2. Medidas de protección ao medio ambiente 

Estas medidas están encamiñadas a preservar o medio ambiente dos efectos nocivos que poidan 

derivarse dunha situación de emerxencia. Teranse en consideración medidas para a protección 

do medio terrestre, acuático (superficial ou subterráneo) e atmosférico. 

O Director do Plan pode pedir o asesoramento e a actuación dos diferentes órganos 

especializados aínda que non estean presentes nos órganos de dirección ou asesoramento. Estes 

técnicos especializados integraranse no Comité Asesor. 

6.3. Medidas de protección aos bens 

Estas medidas fan referencia á defensa e protección de bens que poidan verse afectados por 

unha emerxencia.  

De modo prioritario débese protexer a vida e integridade das persoas e, unha vez atendida esta, 

tan pronto como sexa posible ordenaranse as medidas de protección dos bens afectados ou que 

potencialmente se poidan ver afectados, sexan estes públicos ou privados. 

O principal obxectivo das medidas protectoras dos bens é o rescate ou conservación dos de 

maior valor ou importancia, tanto material como cultural, referíndose a bens inmobles e mobles 

de carácter histórico, artístico ou cultural (museos, monumentos, etc.). 

6.4. Rehabilitación 

As medidas reparadoras ou de rehabilitación son as que fan referencia á recuperación dos 

servicios públicos esenciais.  

Para determinar as medidas de rehabilitación necesarias para aplicar en cada zona afectada, 

débese proceder previamente á valoración dos danos producidos durante a emerxencia. A 

valoración dos danos corresponde aos técnicos pertencentes ao Grupo de Apoio Técnico que 

deberá emitir un informe ao Director do Plan tras o recoñecemento da zona afectada. 

Nos informes presentados deberán reflexarse os distintos danos producidos aos que puidesen 

producirse a posteriori, especificando os bens afectados e o seu grado de afectación, así como 

as prioridades de actuación na rehabilitación de servicios públicos esenciais. 

Determinaranse tamén si foron afectadas ou se viron involucradas na emerxencia, instalacións 

industriais, instalacións de gas, electricidade, auga… que poidan alterar en algunha medida o 

ambiente da zona. 

Cando os factores de desencadeamento da situación desaparecen e as súas consecuencias 

deixan de ser un perigo para as persoas ou bens declararase a volta á normalidade. Isto significa 

que, aínda que subsistan unha serie de secuelas non é necesaria a participación dos Grupos de 

Acción e se procedería ao repregamento graduado das unidades que interviñeron na 

emerxencia. 

Neste caso só continúan as medidas reparadoras ou de rehabilitación cuxo obxectivo como se 

mencionou é a rehabilitación dos servicios públicos esenciais e cesarán tan pronto como sexa 

posible para que se fagan cargo delas os organismos competentes de cada ámbito xeográfico. 

Estas medidas reparadoras son as que fan referencia aos seguintes servicios públicos esenciais: 

• Subministro de auga potable e servicios de saneamento. 
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• Subministro eléctrico. 

• Servicio telefónico e sistemas de transmisión da información. 

• Subministro de gas. 

• Recollida e tratamento dos residuos domésticos. 

  



 

 

114 de 124 

7. AVISOS DE INFORMACIÓN Á POBOACIÓN 

A información á poboación está orientada ao coñecemento, sensibilización e concienciación da 

poboación ou de singulares colectividades, dos riscos que lles afectan e as medidas de 

protección. Esta información presenta tres fases ou momentos ben definidos que son: 

• Antes de materializarse a emerxencia, que se define como “Información Preventiva”. 

• Unha vez que se produciu a emerxencia, definida como “Información de Emerxencia”. 

• Unha vez notificada a fin da emerxencia e volta á normalidade definida como 

“Información Post-Emerxencia”. 

O contido dos avisos estará determinado por o Director do Plan e seguirán unha directriz básica 

cronolóxica que se corresponde co mostrado no parágrafo anterior: Comunicado de inicio da 

emerxencia, comunicados durante a emerxencia sobre a evolución da situación e comunicado 

de finalización da emerxencia e volta á normalidade. 

7.1. Información preventiva 

A información antes de producirse a emerxencia, é unha información sobre o risco, as medidas 

preventivas e as medidas de protección basicamente. 

É unha información de tipo preventivo e na liña de conseguir unha concienciación da poboación. 

Débese informar sobre os riscos aos que estará exposta a poboación e as medidas de 

autoprotección e protección necesarias en casos de emerxencia.  

Deberase informar tamén a través dos medios polos que se transmitirá a información en caso 

de que ocorrera a emerxencia. 

Realizaranse campañas periódicas dirixidas a diferentes grupos da poboación e especialmente a 

nivel de centros escolares, aproveitando os períodos previos ás épocas en que hai maior 

probabilidade de que se produzan os riscos da emerxencia en concreto. 

É importante incidir no aspecto de campañas periódicas, é dicir, a implicación dunha 

continuidade na información, pois con isto búscase conseguir que a poboación estea capacitada 

e sexa sensible á colaboración ante as posibles situacións de emerxencia que se poidan xerar. 

7.2. Información de emerxencia 

A información unha vez que se produciu a emerxencia, é unha información sobre un feito 

acaecido e necesítase actuar de forma inmediata. 

Transmitirase a información á poboación mediante comunicados a Concellos, Organismos e aos 

medios de comunicación social a través do Gabinete de Información do PTET. A poboación 

deberá recibir información clara sobre o que debe facer e evitarase en todo momento as 

informacións contraditorias que poidan provocar reaccións negativas.  

Emitiranse avisos periódicos á poboación afectada ou susceptible de ser afectada, de forma que 

permitan mantela informada da situación e evolución da emerxencia. Os contidos dos avisos 

referiranse fundamentalmente a: 

• As características da emerxencia, 

• A situación real da emerxencia en cada momento e os seus efectos, 
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• A explicación das medidas adoptadas, 

• A comunicación de instrucións e recomendacións para facilitar a colaboración da 

poboación e a aplicación de medidas de autoprotección, 

• Previsións sobre a evolución. 

• En caso de evacuación informarase sobre como se vai a efectuar, lugar de reunión e as 

recomendacións a seguir. 

Para evitar que os contidos dos mensaxes se vexan afectados pola presión psicolóxica reinante 

en casos de emerxencias (especialmente en casos de vítimas mortais ou catástrofes de moi alto 

impacto psicolóxico) e poida incidir negativamente na calidade dos mesmos, é recomendable, 

especialmente con uso de redes de megafonía, que os mensaxes poidan estar predefinidos ou 

previamente gravados. 

No lugar da emerxencia serán preferentemente os membros do Grupo de Seguridade os que 

informarán e darán os avisos á poboación. 

7.3. Información post-emerxencia 

A información de Post-Emerxencia fai referencia á comunicación de finalización da emerxencia 

e ás pautas de comportamento a recomendar á poboación unha vez declarada a situación de 

volta á normalidade. 

De forma xenérica e para todo tipo de información en calquera das súas fases débense ter en 

conta as seguintes consideracións que se comentan a continuación. 

No referente ao contido e á forma, os mensaxes e avisos á poboación, evitaranse innecesarias 

alarmas sociais e situacións de pánico, debendo reunir as seguintes características: 

• Claridade, utilizando frases e palabras sinxelas que todos entendan sen contradicións. 

• Concisión, empregando o menor número de palabras posibles. 

• Exactitude, manifestando sen ambigüidade a actitude que é preciso adoptar. 

• Suficiencia, sen omitir nada relevante, pero sen entrar en detalles superfluos. 

• Veracidade, ofrecendo un coñecemento global e real da situación. 

Para que a información alcance o maior número de persoas e ámbitos xeográficos e culturais 

afectados, débense utilizar múltiples medios de información para garantir a maior cobertura 

posible. 
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8. CATÁLOGO DE MEDIOS E RECURSOS 

O catálogo de medios e recursos é unha ferramenta orientada á planificación e xestión de estes 

en situacións de emerxencia. 

Os plans territoriais de emerxencias das comunidades autonómicas/distritos que conforman a 

zona ARIEM, dispoñen dun catálogo de medios e recursos que permite aos Centros de Atención 

de Emerxencias correspondentes coñecer as características e localizar, tanto a localización do 

propio medio como á persoa de contacto a quen hai que dirixirse para mobilizalos, de forma 

rápida e eficaz, para actuar ante emerxencias ou sinistros.  

Serán medios e recursos adscritos ao PTET, todos aqueles de titularidade dos municipios que 

forman a zona ARIEM, así como, os de titularidade nacional, autonómica e provincial localizados 

en ditos municipios.  

Dentro deste catálogo de medios e recursos soamente se incluirán medios e recursos que sexan 

plenamente operativos, e por tanto, directamente mobilizables para realizar as tarefas que por 

a súa natureza se lles asignen. 

Si no desenvolvemento dunha operación xurdira a necesidade de aplicar un medio específico ou 

extraordinario non planificado, solicitaranse ás Administracións Públicas que o posúan. 

Para a utilización de medios e recursos de propiedade privada e a prestación social obrigatoria 

actuarase de acordo coa regulamentación vixente en materia, e concretamente co disposto na 

Lei 17/2015, do 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección Civil e a Lei de Bases da Protecção 

Civil. 

As actualizacións do Catálogo efectuaranse:  

• De forma automática dende o momento que se teña coñecemento da variación de algún 

dato ou a aparición/desaparición de calquera medio ou recurso. Todas aquelas 

entidades responsables de medios ou recursos deberán notificar ao organismo con 

competencias as modificacións que se produzan. 

• De forma específica cando se produza a revisión do PTET. 

A continuación, móstrase un resume da estrutura dos medios adscritos ao PTET: 

1) Materia de protección civil e emerxencias. 

a) Prevención, extinción de incendios e salvamento. 

i) Corpo de Bombeiros: 

Comunidade 
Autónoma 

Provincia Municipio Medio 

Galicia Ourense O Barco de Valdehorras 
Parque de Bombeiros de 
Valdeorras 

Galicia Ourense Verín Parque de Bombeiros de Verín 

Galicia Ourense Xinzo de Limia Parque de Bombeiros de Xinzo 

Galicia Pontevedra O Porriño 
Parque de Bombeiros de O 
Porriño 

Castela e León Salamanca Ciudad Rodrigo 
Parque de Bombeiros de Ciudad 
Rodrigo 
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Comunidade 
Autónoma 

Provincia Municipio Medio 

Castela e León Salamanca El Payo Parque de Bombeiros El Payo 

Castela e León Salamanca Fuenteguinaldo 
Parque de Bombeiros de 
Fuenteguinaldo 

Castela e León Salamanca Lumbrales 
Parque de Bombeiros de 
Lumbrales 

Castela e León Salamanca Vitigudino 
Parque de Bombeiros de 
Vitigudino 

Castela e León Zamora Aliste Parque de Bombeiros de Aliste 

Castela e León Zamora Rionegro del Puente Parque de Bombeiros Zona Norte 

Castela e León Zamora Bermillo de Sayago Parque de Bombeiros Zona Sur 
Táboa 24. Corpos de Bombeiros na parte de España. 

Distrito Municipio Medio 

Braga Amares CBV Amares 

Braga Terras de Bouro CBV Terras de Bouro 

Braga Vieira do Minho CBV Vieira do Minho 

Bragança Bragança CBV Izeda 

Bragança Bragança CBV Bragança 

Bragança Freixo de Espada à Cinta CBV Freixo de Espada à Cinta 

Bragança Miranda do Douro CBV Sendim 

Bragança Miranda do Douro CBV Miranda do Douro 

Bragança Mogadouro CBV Mogadouro 

Bragança Vimioso CBV Vimioso 

Bragança Vinhais CBV Vinhais 

Guarda Almeida CBV Almeida 

Guarda 
Figueira de Castelo 
Rodrigo 

CBV Figueira de Castelo Rodrigo 

Guarda Sabugal CBV Sabugal 

Guarda Sabugal CBV Soito 

Viana do Castelo Arcos de Valdevez CBV Arcos de Valdevez 

Viana do Castelo Caminha CBV Caminha 

Viana do Castelo Caminha CBV Vila Praia de Âncora 

Viana do Castelo Melgaço CBV Melgaço 

Viana do Castelo Monção CBV Monção 

Viana do Castelo Paredes de Coura CBV Paredes de Coura 

Viana do Castelo Ponte da Barca CBV Ponte da Barca 

Viana do Castelo Ponte de Lima CBV Ponte de Lima 

Viana do Castelo Valença CBV Valença 

Viana do Castelo Viana do Castelo CBM Viana Castelo Municipais 

Viana do Castelo Viana do Castelo CBV Viana Castelo Voluntários 

Viana do Castelo Vila Nova de Cerveira CBV Vila Nova de Cerveira 

Vila Real Chaves CBV Vidago 

Vila Real Chaves CBV Flavienses 

Vila Real Chaves CBV Chaves 

Vila Real Montalegre CBV Salto 

Vila Real Montalegre CBV Montalegre 
Táboa 25. Corpos de Bombeiros na parte de Portugal. 
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ii) Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES): 

Comunidade 
Autónoma 

Provincia Municipio Medio 

Galicia Ourense Lobios GES Lobios 

Galicia Ourense Muiños GES Muiños 

Galicia Ourense Ribadavia GES Ribadavia 

Galicia Ourense Celanova Servicio Municipal Terras de 
Celanova 

Galicia Ourense Valdeorras GES O Barco 

Galicia Ourense A Gudiña GES A Gudiña 

Galicia Ourense Laza GES Laza 

Galicia Pontevedra A Guarda GES A Guarda 

Galicia Pontevedra Ponteareas Servicio Municipal Ponteareas 
Táboa 26. Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES). 

iii) Prevención e extinción de incendios forestais 

• Medios do Servizo de Prevención e Extinción de Incendios Forestais da Consellería de 

Medio Rural de Galicia pertencentes aos centros provinciais e aos distritos forestais: 

• Centro de Coordinación Provincial de Ourense. 

• Centro de Coordinación Provincial de Pontevedra. 

• Distrito XII Miño-Arnoia. 

• Distrito XII Valdeorras-Trives. 

• Distrito XIV Verín-Viana. 

• Distrito XV A Limia. 

• Distrito XVII O Condado-Paradanta. 

• Distrito XVIII Vigo-Baixo Miño. 

• Medios dos Centros Provinciais de Mando do Servicio de Defensa del Medio Natural 

da Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal pertencentes á 

Consellería de Fomento e Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León: 

• CPM Salamanca. 

• CPM Zamora. 

• Medios do DECIR asignados nos Distritos de Braga, Bragança, Guarda, Viana do 

Castelo e Vila Real. 

iv) Servicios de Protección Civil 

• Colaboración das asociacións de voluntarios de protección civil. 

v) Apoio loxístico 

• Grupo de Apoio Loxístico (GALI) da Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA). 

• Unidade de Apoio Loxístico da Agencia de Protección Civil de la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
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vi) Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS-GNR) 

• Compañías dos GIPS con área de influencia dentro da zona ARIEM de Portugal. 

2) Materia de sanidade 

a) Transporte sanitario 

i) Transporte sanitario urxente terrestre 

• Ambulancias de soporte vital básico xestionadas e coordinadas pola Fundación 

Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con base nos municipios da zona ARIEM de 

Galicia. 

• Ambulancias de soporte vital básico e unidades móbiles de emerxencias da 

Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León e con base nos municipios da zona 

ARIEM de Castela e León. 

• Ambulancias do Instituto Nacional de Emergência Médica INEM dependente do 

Ministério da Saúde con base nos municipios da zona ARIEM de Portugal. 

ii) Transporte sanitario urxente aéreo 

• Helicópteros sanitarios da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. 

• Helicópteros sanitarios da Consellería de Sanidade da Xunta de Castela e León. 

• Helicópteros sanitarios do Instituto Nacional de Emergência Médica. 

b) Centros sanitarios 

• Centros de saúde, Puntos de Atención Continuada (PAC) e hospitais localizados ou 

que a súa área de influencia está incluída dentro da zona ARIEM de Galicia. 

• Centros de saúde, Consultorios, Puntos de Atención Continuada (PAC) e hospitais 

localizados ou que a súa área de influencia está incluída dentro da zona ARIEM de 

Castela e León. 

• Entidades de saúde localizadas ou con área de influencia na zona ARIEM de Portugal. 

3) Materia de seguridade 

• Corpos de Policía Local dos municipios da zona ARIEM. 

• Garda Civil con postos nos municipios españois da zona ARIEM. 

• Garda Nacional Republicana (GNR) con postos nos municipios portugueses da zona 

ARIEM. 

• Comandancia Naval del Miño, como forza de acción marítima, na parte galega. 

• Comandos Locais de Policía Marítima da Autoridade Marítima Nacional, no lado 

portugués. 

  



 

 

120 de 124 

9. IMPLANTACIÓN E MANTEMENTO DO PTET 

9.1. Introdución 

Para conseguir que o PTET sexa operativo é necesario asegurar o coñecemento do mesmo por 

todas as partes intervenientes, na medida necesaria para que realicen correctamente os seus 

cometidos. 

É necesario un conxunto de accións que deben levarse a cabo para asegurarse que os 

procedementos operativos incluídos no PTET son plenamente operativos, asegurando a súa 

actualización e adaptación a posibles modificacións. 

As actuacións previstas neste texto serán responsabilidade de cada unha das Administracións 

competentes de acordo coas súas funcións e competencias. 

9.2. Aprobación e homologación 

Segundo o punto 2 do artigo 15 da Lei 17/2015, do 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección 

Civil e o punto 8.2 da Norma Básica de Protección Civil, o PTET será aprobado por as 

Administracións competentes autonómicas, previo informe das Comisións de Protección Civil 

competentes e homologados por a Comisión Nacional de Protección Civil. 

No caso de Portugal será aprobado e homologado pola Comissão Nacional de Proteção Civil 

segundo o apartado d) do artigo 36.º e o apartado a) do artigo 38.º da Lei de Bases da Protecção 

Civil. 

9.3. Programa de implantación 

9.3.1. Formación do persoal intervinte 

A formación do persoal intervinte vai dirixida a todos os efectivos incluídos en calquera dos 

Grupos de Acción establecidos no PTET. Debe iniciarse coa notificación e entrega do PTET a todas 

as Administracións Públicas, entidades e persoas implicadas nel, unha vez que sexa aprobado e 

homologado. 

Formará parte desta formación, como mínimo, o seguinte: 

• Descrición dos riscos que poden afectar á poboación. 

• Medidas de protección á poboación. 

• Estrutura, organización e operatividade do PTET. 

• Sistema de mando único. 

• Sistemas de transmisións en emerxencias. 

• Coñecemento de plans de ámbito inferior. 

9.3.2. Divulgación do plan 

Elaboración de programas de información que aseguren o coñecemento do PTET a todas as 

persoas que interveñen no mesmo. O PTET será distribuído a: 

• Xefes dos Grupo de Acción. 
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• Compoñentes do Comité Asesor. 

• Xefes dos Servicios Operativos. 

• Responsables da Organización dos niveis inferiores. 

• Termos municipais da zona ARIEM. 

Ademais, estes difundirán o PTET nas súas organizacións, garantindo desta forma que o plan é 

coñecido por todos os recursos operativos que deben de aplicalo. 

9.3.3. Información á poboación 

Como medida de autoprotección en caso de emerxencia é importante que a poboación da zona 

ARIEM teña un coñecemento suficiente do contido do PTET. 

Esta información tamén pretende o coñecemento, sensibilización e concienciación do público 

ante os riscos que lles poidan afectar para poder tomar as medidas preventivas oportunas que 

indica o PTET e a través de que medios se transmitirá a información en caso da ocorrencia de 

unha emerxencia. Esta política informativa irá orientada a dar información: 

• Sobre o risco e as medidas preventivas: será unha información de tipo preventivo co 

obxectivo de conseguir unha concienciación da poboación. Deberá informarse á 

poboación sobre os riscos e sobre as medidas de autoprotección e protección en caso 

de emerxencia. 

Informarase en campañas periódicas dirixidas a diferentes grupos da poboación. 

Aproveitando os períodos previos ás épocas de maior probabilidade de que se produza 

dito risco para informar sobre o mesmo. 

Débese informar por os medios que se utilizarán para informar en caso de que sucedese 

unha emerxencia. 

• Cando se produza unha emerxencia: esta información terá lugar cando se produza o 

fenómeno e sexa necesario actuar de forma inmediata. Esta información será 

transmitida por o Gabinete de Información á poboación e aos medios de comunicación. 

Darase información sobre: situación real da emerxencia en cada momento, medidas de 

protección, previsión sobre a evolución e en caso de evacuación, informar sobre a 

organización e o procedemento a seguir. 

Para evitar unha alarma social innecesaria débense seguir uns principios básicos de 

comunicación. Estes poden ser os seguintes: 

• Comunicar de forma periódica e regular. 

• Utilizar un linguaxe sinxelo e intelixible por calquera persoa. 

• Informar de forma veraz, clara, coordinada e non contraditoria. 

9.4. Mantemento 

9.4.1. Introdución 

Unha vez que o PTET está implantado procederase ao mantemento da súa operatividade ao 

largo do tempo. 
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Enténdese por mantemento o conxunto de accións encamiñadas a garantir que os 

procedementos de actuación previstos no PTET sexan plenamente operativos e que a súa 

actualización e adecuación a modificacións futuras no ámbito territorial, sexan obxecto de 

planificación. 

9.4.2. Programa de exercicios e simulacros 

Resulta fundamental que se realicen exercicios e simulacros (parciais e/ou globais) para poder 

verificar o estado dos procesos operativos implicados en situacións de emerxencia. 

A capacidade de afrontar unha emerxencia é directamente proporcional ao grado de 

preparación dos diversos intervenientes. Así, é importante abordar aquí para os diversos tipos 

de riscos, sexa cal sexa a súa orixe, cales son as medidas a adoptar, a través de exercicios e/ou 

simulacros. 

Os exercicios consisten na activación dunha parte do conxunto do PTET, que incluso pode 

desenvolverse sobre modelos de non mobilización real de efectivos. Dirixiranse a familiarizar 

aos integrantes cos equipos, así como das técnicas e recursos que deberán utilizar en caso de 

emerxencia. 

Un simulacro consistirá na activación simulada do PTET, co fin de avaliar a súa operatividade 

respecto ás prestacións previstas e tomar, no seu caso, medidas correctoras, con obxecto de 

comprobar, tanto no que respecta ao material como ao persoal, a resposta en relación con: 

• O funcionamento e efectividade dos sistemas de aviso á poboación. 

• As redes de transmisións. 

• A dinámica da constitución das estruturas de coordinación e dirección. 

• A rapidez da constitución e resposta dos Grupos de Acción. 

• O tempo requirido para determinar as zonas afectadas e os medios necesarios. 

• A aplicación e funcionamento das medidas de protección e unha primeira avaliación da 

súa eficacia. 

• O funcionamento das estruturas de coordinación e dirección. 

• O funcionamento das medidas de actuación previstas no PTET. 

O obxectivo dos simulacros é o de contrastar a eficacia real fronte ás prestacións previstas e 

desexables, o que permitirá adoptar medidas correctoras ou revisar a operatividade do plan. 

Anualmente deseñarase un programa de exercicios como de simulacros para garantir a 

adecuada operatividade do PTET. 

9.4.3. Revisión e actualización 

As actualizacións débense realizar coa periodicidade anual, dirixidas principalmente a incorporar 

modificacións de carácter ordinario e relacionadas principalmente con aspectos tales como: 

• Estruturas organizativas. 

• Dispoñibilidade e asignación de recursos. 

• Actualización do Catálogo de Medios e Recursos. 
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• Adecuación de procedementos operativos. 

• Adecuación dos sistemas e medios de comunicacións. 

• Adecuación dos sistemas e procedementos de avisos e comunicación á poboación. 

• Sistemas e aplicacións informáticas aplicadas á xestión da emerxencia. 

As revisións están dirixidas á reestruturación e complementación do PTET con relación a 

cambios destacables nos contidos do mesmo, debido a causas técnicas ou de carácter 

normativo. A súa periodicidade será cada cinco anos, salvo razón motivada. 

Cando se produzan cambios nas estruturas orgánicas e funcionais dos Organismos e servicios 

operativos integrados no PTET e afecte ao establecido no PTET, ditos cambios deberán ser 

comunicados coa suficiente antelación ao Organismo competente do seu ámbito territorial, para 

que este realice os cambios oportunos no PTET de forma que se garanta a operatividade do 

mesmo. 
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ANEXOS 


