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Estructura de la DGPEIS

SUBDIRECCIÓ GENERAL OPERATIVA

DIVISIÓ DE 
PLANIFICACIÓ I 
GESTIÓ

DIVISIÓ DE GRUPS 
OPERATIUS 
ESPECIALS

DIVISIÓ
D’OPERACIONS

DIVISIÓ DE 
SALA CENTRAL 
DE BOMBERS

REGIONS



ESQUEMA ORGANITZATIU PER A LA GESTIÓ OPERATIVA

SCB

6 SCR’s

PARCS  i
GRUPS ESPECIALS

• Nivell estratègic global
Cap Operatiu
Cap de Coordinació

• Nivell tàctic i estratègic territorial
Cap de Regió
Cap de Guàrdia Territorial

• Nivell executiu
Adjunt a la Guàrdia
Sergents
Caporals

Comandament superior de la guàrdia

Subdirectora Operativa

Bombers 

Personal de Sala

Personal de Sala
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ESQUEMA ORGANITZATIU PER A LA GESTIÓ OPERATIVA

LA SALA CENTRAL DE BOMBERS (SCB)
La Sala Central de Bombers, es defineix com l’eina 
operativa superior de:

• Direcció

• Coordinació

• Informació

• Suport logístic de la guàrdia

La SCB vetllarà per les necessitats operatives (incloses les logístiques) de qualsevol 

sinistre o situació d’emergència i en supòsits de simultaneïtat de serveis, sense 

perjudici de les coordinacions pròpies dels diferents centres territorials (Sales de 

Control de Regió). 
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ESQUEMA ORGANITZATIU PER A LA GESTIÓ OPERATIVA

A través de l’estructura de les sales de 

control es materialitza el procés crític de la 

DGPEIS, la gestió operativa
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SCB
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ESQUEMA ORGANITZATIU PER A LA GESTIÓ OPERATIVA

FUNCIONS DE LA SALA

Coordinació d’ajuts

Suport operatiu a les regions

Coordinació externa

Desconnexió

Coordinació dels recursos logístics generals

Coordinació del grups operatius especials

Supervisió de procediments
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OPERACIONSOPERACIONS COORDINACIÓ i
PLANIFICACIÓ
COORDINACIÓ i
PLANIFICACIÓ

ANÁLISI

ANTICIPACIÓ

ANÁLISI

ANTICIPACIÓ
LOGÍSTICALOGÍSTICA

DIRECCIÓ de 
L’EMERGÈNCIA
DIRECCIÓ de 
L’EMERGÈNCIA

PREMSAPREMSA
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USLOUSLO

PUNT DE TRANSITPUNT DE TRANSIT

UT GRAFUT GRAF

CCACCA
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MMAAMMAA

COMANDAMENTSCOMANDAMENTS

VEHICLES EXTINCIÓVEHICLES EXTINCIÓ

UNITATS GRAFUNITATS GRAF

COMUNICACIONSCOMUNICACIONS

INFORMÀTICAINFORMÀTICACARTOGRAFIACARTOGRAFIABOMBERSBOMBERS

CCRECCRE

SCBSCB

MAQUINARIA PESADAMAQUINARIA PESADA

CECOPALCECOPAL

DOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓ

ALTRES ACTUANTSALTRES ACTUANTS

METEOMETEO

DISTRIBUCIÓ FUNCIONAL DEL COMANDAMENT
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CAP de GUÀRDIACAP de GUÀRDIA

CCRECCRE

CAP de SECTORCAP de SECTOR
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OPERACIONSOPERACIONS

COORDINACIÓ i
PLANIFICACIÓ
COORDINACIÓ i
PLANIFICACIÓ

ANÀLISIANÀLISI

LOGÍSTICALOGÍSTICA

MODALITAT DE 
COMANDAMENT:

Unipersonal

Atac inicial

BRPBRP

BRPBRP

BRPBRP

BRPBRP

BRPBRP

BRPBRP

BRPBRP

BRPBRP

HLTHLT

HLTHLT AVAAVA

AVAAVA
GRAFGRAF

GRAFGRAF

BRPBRP

Primera sortida

Primera ajuda

SCBSCB
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CAP de GUÀRDIACAP de GUÀRDIA

CCRECCRE
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OPERACIONSOPERACIONS

COORDINACIÓ i
PLANIFICACIÓ
COORDINACIÓ i
PLANIFICACIÓ

ANÀLISIANÀLISI

LOGÍSTICALOGÍSTICA

MODALITAT DE 
COMANDAMENT:

Binomi

Atac ampliat

BRPBRP

BRPBRP

BRPBRP

BRPBRP

BRPBRP
BRPBRP

BRPBRP

HLTHLT

GRAFGRAF

GRAFGRAF

BRPBRP

Segones ajudes o ajudes 
generalitzades

CCA CCA PTPT

COORDINACIÓCOORDINACIÓ

CAP
SECTOR

CAP
SECTOR

CAP
SECTOR

CAP
SECTOR

SCBSCB

BRPBRP

BRPBRP

BRPBRP

BRPBRP

HLTHLT

AVAAVA

AVAAVA

BRPBRP

BRPBRP

BRPBRP

BRPBRP

BRPBRP

BRPBRP

BRPBRP

GRAFGRAF

GRAFGRAF
HLTHLT

HLTHLT

HLTHLT

HLTHLT

AVAAVA

AVAAVA
GOLFGOLF
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OPERACIONSOPERACIONS ANÀLISI

INCENDI

ANÀLISI

INCENDI
LOGÍSTICA 
USLO

LOGÍSTICA 
USLO

Direcció operativa de 
l’emergència

Direcció operativa de 
l’emergència

CAP

SECTOR

CAP

SECTOR

TELECOMUNICACIONSTELECOMUNICACIONSANALISI

•Propagació

•Vulnerabilitat

•Seguretat

ANALISI

•Propagació

•Vulnerabilitat

•Seguretat

CARTOGRAFIACARTOGRAFIA

INFORMATICAINFORMATICA

SUBMINISTRAMENTSSUBMINISTRAMENTS

COORDINACIÓ
PLANIFICACÍÓ

COORDINACIÓ
PLANIFICACÍÓ

PREMSA BOMBERSPREMSA BOMBERS

Coordinació interna

CCA/CCRE/SCB

Coordinació interna

CCA/CCRE/SCB

Coordinació externa

CCA / CECOPAL /  
GRUPS ACTUANTS

Coordinació externa

CCA / CECOPAL /  
GRUPS ACTUANTS

Gestió i planificació
RECURSOS
Gestió i planificació
RECURSOS

Punt

Trànsit

Punt

Trànsit

Cap SeccióCap Secció

CAP

SECTOR

CAP

SECTOR

Cap SeccióCap Secció

CAP

SECTOR

CAP

SECTOR
CAP

SECTOR

CAP

SECTOR

GrupsGrups

GrupsGrups

unitatsunitats

unitatsunitats

unitatsunitats

DOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓGrupsGrups

GrupsGrups

unitatsunitats

unitatsunitats

unitatsunitats

unitatsunitats

unitatsunitats

GrupsGrups

GrupsGrups

unitatsunitats

unitatsunitats

unitatsunitats

unitatsunitats

unitatsunitats

GrupsGrups

GrupsGrups

unitatsunitats

unitatsunitats

unitatsunitats

unitatsunitats

unitatsunitats
unitatsunitats

unitatsunitats

AvituallamentAvituallament

Reposició materialsReposició materials

CarburantCarburant

TALLER MECÀNICTALLER MECÀNIC

CCACCA

MODALITAT DE 
COMANDAMENT:

STAFF
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SISCOM 4

Sistema de Comandament
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Estructura Organitzativa en Atac Inicial

Cap de Sector

N-228 N-222 N-210 B-10 H-02

Cap de Guàrdia (CG)
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Grup Logístic Grup d'Ordre

N226

N228

Cap de Sector A         .

N225

N222

N220

N210

Cap de Sector B          .

N229

N216

N219

N232

N215

N213

Punt de Trànsit         .

B10

B12

Pilot HS

Cap de Guàrdia
Comandament G.I.

CCB

Cap de Guàrdia
Coordinador CCA

Grup d'Avaluació
de L'incendi Forestal

Grup Sanitàri

Estructura Organitzativa en Atac Ampliat
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Àrea d’estacionament temporal dels mitjans disponibles en espera 
d’assignació de tasques. 

El punt de trànsit ha de considerar-se com la porta d’entrada a l’incendi

PTPT

Definició de Punt de Trànsit
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Característiques del Punt de Trànsit (I)

En  un sinistre hi poden haver diferents Punts de Trànsit

S’han de trobar en llocs de fàcil accés

Els vehicles en PT han d’estar disponibles en tres minuts

Pot incloure combustible per vehicles i avituallament per als bombers

Hi ha de ser recepcionats tots els vehicles que s’incorporen a l’incendi amb 
independència de que pertanyin o no a Bombers de la Generalitat
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Característiques del Punt de Trànsit (II)

Es pot canviar la seva localització si és necessari

Rutes d'accés diferents per vehicles entrants i sortints

Senyalitzat adequadament

Amb contacte permanent amb el comandament, amb el CCB, amb els 

vehicles que es troben en trànsit i amb el Centre de control de la Regió

Ha de garantir l’arribada al lloc de treball
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Punt de Trànsit

Recepció

PT
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CONCEPTE PUNT DE TRÀNSIT
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CONCEPTE PUNT DE TRÀNSIT



21

CONCEPTE PUNT DE TRÀNSIT
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CONCEPTE PUNT DE TRÀNSIT
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CONCEPTE PUNT DE TRÀNSIT
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Centre de 
Comandament 
Avançat

Centre de Centre de 
Comandament Comandament 
AvanAvan ççatat
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Títol

Text

Centre de Comandament Avançat

Punt on es desenvolupen principalment les funcions de comandament

Únicament un CCA per incident

Pot localitzar-se juntament amb el Punt de Trànsit o bé en un altre punt

Normalment no és canvia el seu emplaçament un cop activat
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Centre de 
Comandament 
de Bombers

USAE 
COSAR

Comandament 
CME

ADFs

COORDINACIÓ OPERATIVA:CCA

SEM



27

COORDINACIÓ OPERATIVA:CCA
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Característiques del CCA

Al CCA es situarà un coordinador de cada grup d’actuació

Al voltant del CCA hi podrà haver un Centre de coordinació de 

cada grup actuant 

Les funcions de planificació es desenvolupen normalment al CCA

El CCA ha de disposar d’espai de treball suficient

El CCA disposa del llistat de recursos mobilitzats:

� Localitzats geogràficament en el GIS

� Amb les seves assignacions tàctiques encomanades
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Estructura Organitzativa

L'actuació dels grups a la zona afectada per l'emergència és 

responsabilitat del Coordinador del CCA

El comandament del CCA correspon al cap del Grup d'Intervenció o 

persona a qui delegui

Grup d'Intervenció
CCB

Grup d'Avaluació
de l'Incendi Forestal

Grup
Logístic

Grup
Sanitàri

Grup
D'Ordre

Centre de Comandament Avançat
CCA



31

La coordinació amb les autoritats

Ha de disposar d’un espai propi reservat

El comandament de l’emergència o persona en qui delegui hi ha de ser present

Hauria de ser proper al CCA 
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Implantació simulacre túnel Pertús (AVE)

Exemple d’operatiu de l’emergència



Coordinació de l’Emergència

34

Incendi de la Jonquera 22/07/2012



Número de servei : 15818

Data servei : 22 de juliol de 2012

Hora alarma : 12:54

Principals dades de l’incendi:

Perímetre incendi: 185km          Sup. cremada: 12.898,- Ha (AARR)

Hectàrees cremades en la 1a hora: > de 1.000,- Ha

Horaris fases incendi: Avís 22/07 12:54

Fase control 24/07 20:30

Controlat 27/07 07:48

Extingit 30/07 07:56

INTRODUCCIÓ

Coordinació de l’Emergència



El 90% de les hectàrees de l’incendi es cremen el primer dia, entre les 12:54 i les 20:30.

El dia 22 vent el dominant és la tramuntana (N) forta. Impossible el treball dels mitjans 
aeris amb condicions. El dia 23 al migdia canvia la direcció del vent a SE.

Comportament:

Diumenge 22: Des de l’inici al vespre, foc capçades actiu amb focus secundaris a 400m. 
Patró, foc conduït per vent fort.

Resta dies: Foc de superfície d’alta intensitat amb focus secundaris a 100,-m. Patró, foc 
topogràfic

Afectació, el primer dia, uns 600 elements vulnerables. Incidència directe en 17 nuclis 
urbans. Entre altres, queden afectats: autopista, nacional, AVE, masos, granges, 
habitatges, empreses, indústries, càmpings, hotels, restaurants, infraestructures 
tècniques, etc.

INTRODUCCIÓ

Coordinació de l’Emergència



Des d’un punt de vista operatiu, diferenciem 3 fases en l’incendi:

Primer dia (22): - Des de l’inici (12:54) fins al casc urbà de La Jonquera (14:00)

- Es treballa amb 2 grups de comunicació intentant que no salti l’autopista 
(FE) i tallar el cap de l’incendi a l’alçada de la boca sud del túnel del 
AVE. Cap de les dues feines te èxit.

- En aquesta fase no hi ha elements vulnerables. 

Primer dia (22): - Des de La Jonquera (14:00) fins a Vilanant (20:30)

- Es segueix treballant en 2 grups de comunicació. En aquesta fase, el 
servei no es va tractar com un incendi de vegetació.

- Hi ha una gran afectació a elements vulnerables. Des del 112 entren 68 
alarmes d’incendi habitatge, a part de les que es van venir directament 
des dels centres de comandament.

Resta de dies: - Des de les 20:30 del dia 22 a la fi del servei.

- Sectorització global de les comunicacions. Es torna a tractar el servei 
com un incendi forestal. Les prioritats a partir de la primera nit son 
l’obertura del FE a Cantallops i reduir tot el FD, ja que el dia 23 
s’esperava l’entrada de SE, on el FD passarà a ser el cap de l’incendi.

INTRODUCCIÓ

Coordinació de l’Emergència



Tíming horari de l’incendi

Figueres

La Jonquera

Els Límits

Agullana

Darnius

Cantallops

Capmany

Masarac

Vilarnadal

Avinyonet

22,85km

13:00
14:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

15:00

Terrades

INTRODUCCIÓ



INTRODUCCIÓ



INTRODUCCIÓ



Dispositius muntats durant l’incendi:

+ CCB.- Operatiu la tarda del primer dia. Es va situar al parc de Figueres.

+ PT REG.- Va formar part del dispositiu de sortida majorada. Es va situar al parc de 
La Jonquera, tot i que el 1r moment va anar a la pista d’aterratge de TP 
Ferro a boca sud del túnel del Pertús.

+ PT REMN.- Operatiu la tarda del primer dia. Es va situar a Avinyonet de Puigventós 
al sud de l’incendi

+ PT REMS.- Operatiu la primera nit. Primer es va situar amb el PT de la REMN, 
després es va portar a Terrades, 2n terç del FD de l’incendi

INTRODUCCIÓ

Coordinació de l’Emergència



Aspectes externs que varen condicionar la resposta:

+ Velocitat de propagació

La mitja de velocitat, des de l’inici de l’incendi (els Límits) fins que el foc arriba a 
Llers a 18,63 km a les 18:25 del dia 22, és de 3,39 km/h

D’acord amb l’informe que des de la Unitat GRAF es fa el 23/08/2012, hi ha punts 
on la velocitat de propagació arriba als 7,7 km/h

INTRODUCCIÓ



Aspectes externs que varen condicionar la resposta:

+ Incendi de Portbou

Es va produir l’atrapament de nombrosos vehicles a la N-260, a la frontera amb 
França. La gent va abandonar el vehicle i va intentar evacuar en direcció al mar, 
que és cap on va caure la columna.

Hi va haver 2 morts i molts ferits per trauma. Destacar que no va cremar cap 
vehicle.

INTRODUCCIÓ



Aspectes externs que varen condicionar la resposta:

+ Estat vegetació a l’entorn dels cascs urbans

Es van haver de desviar molts vehicles en preventiu a defensar cascs urbans, per 
minorar l’impacte del cap de l’incendi.  

INTRODUCCIÓ



Aspectes externs que varen condicionar la resposta:

+ La mobilitat de la població

És fa evident, en aquestes circumstàncies, la poca formació respecte a 
l’autoprotecció que te la població. Varen quedar molts vehicles atrapats que 
taponaven carreteres i que, especialment el primer dia, varen complicar la mobilitat 
dels vehicles de bombers.

És la 1a vegada que a la REG es decreta, amb èxit, el confinament d’algunes 
poblacions.

INTRODUCCIÓ



Previsió de risc de vent fort (tramuntana)

Dos avisos de foc forestal al matí del dia 22, 
en zones poc habituals, un a Pals i l’altre a 
Lloret

A nivell de la REG, es va desplaçar la 
columna mòbil al Nord de la Regió. Es volia 
potenciar la zona de La Jonquera i la de 
Llançà. El comandament i un BFP de la CM 
van anar a Figueres, un altre a Roses i l’altre 
al parc d’Orriols

ESCENARI DE RISC



Activacions de l’INFOCAT :

Tíming demandes a PC:

- 14:23.- PC activa INFOCAT en ALERTA.

- 15:32.- PC demana MMAA de l’estat i francesos.

- 17:01.- PC demana activació de la UME.

- 17:10.- PC activa INFOCAT en EMERGÈNCIA 1.

- 20:34.- PC activa INFOCAT en EMERGÈNCIA 2.

- 23:08.- PC demana conservar els MMAA per l’endemà.

ACTIVACIÓ INFOCAT



La comunicació exterior va ser un dels punts forts . Les consignes respecte a 
l’estratègia i el que es pretenia respecte a la població varen ser canalitzades des del 
CCB via mitjans de comunicació. Això va treure molta pressió a la intervenció des 
del primer moment.

A nivell de premsa de bombers es varen fer les següents accions:

- Notes de premsa 25,-

- Trucades 1.083,-

- Peticions gestionades 32,-

- SMS 38,-

- Tuïts 118,-

Aquests és el servei més mitjans ha sol·licitat en la història recent.

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ i COMUNICACIÓ EXTERIOR



PUNTS POSITIUS i NEGATIUS o A MILLORAR

Aspectes positius

Actuacions prèvies: Capacitat de gestionar documentació prèvia (mèteo, històric de dies 

previs, avisos de risc, etc.),  els brífings en el dia i la capacitat de mobilitzar recursos en 

preventiu (CM i MMAA).

La capacitat de resposta: El rol de la SCB en la mobilització, des del primer moment de gran 

nombre de recursos d’altres regions, deslligant a la SCREG d’aquesta demanda.

Implantació estructura SisCom: Rapidesa en passar a un SisCom 4 en un incendi d’aquestes 

característiques, amb tot el que comporta.

El paper del CCB: Un dels aspectes més positius a destacar.

- En la resposta estratègica.

- Com element de suport del CI.

- Com enllaç amb el CCA i els altres cossos operatius.

- Com a generador de documentació interna.

- Com a generador de missatge (premsa)



PUNTS POSITIUS i NEGATIUS o A MILLORAR

Aspectes positius

Capacitat de gestió de diferents aspectes: Bombers propis i d’altres cossos i països, MMAA, 

maquinària pesada, foc tècnic, etc.

Paper del Director del Pla: Presència important del Conseller.

Paper de la premsa: Amb la informació que es generava des del CCB, va ser un element clau 

per reduir pressió a la intervenció.

Elements de suport: Possibilitat de tenir més d’un PT en un incendi d’aquesta magnitud.

Implicació: Presència de companys d’altres regions que van tenir un paper clau en l’extinció.



PUNTS POSITIUS i NEGATIUS o A MILLORAR

Aspectes negatius

La capacitat de resposta: Gran capacitat de moure recursos (vehicles i MMAA) però no 

comandaments intermitjos.

Pla de comunicacions: Concreció en la definició, especialment el 1r dia des del CCB, però 

impossibilitat de portar-lo a terme.

Estructura SisCom: Especialment en el nivell inferior de l’estructura. No CPEV i CL definits, 

amb tot el que suposa.

Resposta tàctica del CCB:

- En la gestió (segurament l’aspecte més negatiu). El CCB no va poder fer el seguiment operatiu 

de l’incendi, desapareixen les novetats del servei i és necessitarà forçar reunions de 

comandament per conèixer la situació en cada moment.

- Plantilles tàctiques. Un cop revisades a posteriori, gran nombre d’errors i inconcrecions, que 

posteriorment arribaven a altres centres, SCRE i PT. Destacar que en cada plantilla tàctica 

acaben faltant molts recursos.

Paper de la SCREG: Un cop arriba el CCB no queda clar el rol de la sala, que disposa d’una gran 

infraestructura per la gestió



PUNTS POSITIUS i NEGATIUS o A MILLORAR

Aspectes negatius

Logística: Es te capacitat de gestionar material, però impossibilitat de repartir-lo. El cas més 

clar, l’avituallament. Arribava a l’incendi però costava molt fer el repartiment. Només un dels 

tres PT, portava vehicle petit amb conductor logístic.

Relleus: Un dels aspectes a millorar. Amb la dinàmica actual arriben tard i els relleus al PEV son 

precaris.
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Gràcies per la seva atenció


