
Atributs i descripció del Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Planificació Municipal 

Catàleg d'objectes geogràfics del Mapa de Protecció Civil de Catalunya 
- Conjunts de dades de Planificació Municipal - 

 

Nom del Conjunt de dades ID Conjunt de dades Resum del Conjunt de dades 

Pla Bàsic d'Emergència 
Municipal 

mapa-proteccio-civil-
pbem-procicat Pla Bàsic d'Emergència Municipal 

Contingut Atributs Definició Tipus de valor 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc Bàsic   

Municipis que han d'elaborar el 
PAM per risc Bàsic   

  Obligacio 

Indica si el municipi està obligat 
o no a elaborar el Pla Bàsic 
d'Emergència Municipal (PBEM). 
Els valors poden ser "Obligat" o 
"No obligat". No existeix el valor 
"Recomanació". Text 

  Criteri 

Indica el criteri pel qual es 
determina l'obligació del 
municipi d'elaborar el Pla Bàsic 
d'Emergència Municipal (PBEM). 
Els valors poden ser "Població" o 
"Turístic".  text 

  Vigencia 

Indica si el municipi té elaborat 
el Pla Bàsic d'Emergència 
Municipal (PBEM) i està vigent, si 
el té elaborat però no està vigent 
o si no el té elaborat. Els valors 
respectivament són: 
"Homologat", "Pendent de 
revisió" i "No homologat". Text 

  Nom_muni Nom del municipi Text 

  Codi_ine5 
Codi estadístic de 5 dígits que 
identifica al municipi (Idescat) Numèric 

 

Nom del Conjunt de dades ID Conjunt de dades Resum del Conjunt de dades 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc Químic en 
Establiments Industrials 
que manipulen 
substàncies perilloses 

mapa-proteccio-civil-
pam-plaseqcat 

Pla d'Actuació Municipal per risc Químic en 
Establiments Industrials que manipulen 
substàncies perilloses 

Contingut Atributs Definició Tipus de valor 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc Químic   

Municipis que han d'elaborar el 
PAM per risc Químic   



Atributs i descripció del Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Planificació Municipal 

  Obligacio 

Indica si el municipi té obligació 
o recomanació d'elaborar el Pla 
d'Actuació Municipal (PAM) per 
risc químic en establiments 
industrials que manipulen 
substàncies perilloses. Els valors 
poden ser "Obligat" o 
"Recomanat". text 

  Criteri 

Indica el criteri pel qual es 
determina l'obligació o 
recomanació del municipi 
d'elaborar el PAM PLASEQCAT. 
Els valors poden ser 
"Establiment" o "Zona 
d'Afectació". text 

  Vigencia 

Indica si el municipi té elaborat 
el Pla d'Actuació Municipal 
(PAM) i està vigent, si el té 
elaborat però no està vigent o si 
no el té elaborat. Els valors 
respectivament són: 
"Homologat", "Pendent de 
revisió" i "No homologat". text 

  Nom_muni Nom del municipi text 

  Codi_ine5 
Codi estadístic de 5 dígits que 
identifica al municipi (Idescat) Numèric 

 

Nom del Conjunt de dades ID Conjunt de dades Resum del Conjunt de dades 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc Químic en el 
Transport de Mercaderies 
Perilloses per Carretera i 
Ferrocarril 

mapa-proteccio-civil-
pam-transcat 

Pla d'Actuació Municipal per risc Químic en el 
Transport de Mercaderies Perilloses per 
Carretera i Ferrocarril 

Contingut Atributs Definició Tipus de valor 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc Químic en el 
transport de MMPP   

Municipis que han d'elaborar el 
PAM per risc Químic en el 
transport de MMPP   

  Obligacio 

Indica si el municipi té obligació 
o recomanació d'elaborar el Pla 
d'Actuació Municipal (PAM) per 
risc químic en establiments 
industrials que manipulen 
substàncies perilloses. Els valors 
poden ser "Obligat" o 
"Recomanat". text 
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  Criteri 

Indica el criteri pel qual es 
determina l'obligació o 
recomanació del municipi 
d'elaborar el PAM TRANSCAT. Els 
valors poden ser "Ferrocarril" o 
el codi de la via amb el flux de 
mercaderies perilloses. text 

  Vigencia 

Indica si el municipi té elaborat 
el Pla d'Actuació Municipal 
(PAM) i està vigent, si el té 
elaborat però no està vigent o si 
no el té elaborat. Els valors 
respectivament són: 
"Homologat", "Pendent de 
revisió" i "No homologat". text 

  Nom_muni Nom del municipi text 

  Codi_ine5 
Codi estadístic de 5 dígits que 
identifica al municipi (Idescat) Numèric 

 

Nom del Conjunt de dades ID Conjunt de dades Resum del Conjunt de dades 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc Sísmic 

mapa-proteccio-civil-
pam-sismicat Pla d'Actuació Municipal per risc Sísmic 

Contingut Atributs Definició Tipus de valor 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc Sísmic   

Municipis que han d'elaborar el 
PAM per risc Sísmic   

  Obligacio 

Indica si el municipi té obligació 
o recomanació d'elaborar el Pla 
d'Actuació Municipal (PAM) per 
risc sísmic. Els valors poden ser 
"Obligat" o "Recomanat". text 

  Criteri 

Indica el criteri pel qual es 
determina l'obligació o 
recomanació del municipi 
d'elaborar el  PAM SISMICAT. Els 
valors corresponen a la intensitat 
màxima (escala MSK) que es pot 
percebre en un període de 
retorn de 500 anys o a la 
vulnerabil text 
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  Vigencia 

Indica si el municipi té elaborat 
el Pla d'Actuació Municipal 
(PAM) i està vigent, si el té 
elaborat però no està vigent o si 
no el té elaborat. Els valors 
respectivament són: 
"Homologat", "Pendent de 
revisió" i "No homologat". text 

  Nom_muni Nom del municipi text 

  Codi_ine5 
Codi estadístic de 5 dígits que 
identifica al municipi (Idescat) Numèric 

 

Nom del Conjunt de dades ID Conjunt de dades Resum del Conjunt de dades 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc de Nevades 

mapa-proteccio-civil-
pam-neucat Pla d'Actuació Municipal per risc de Nevades 

Contingut Atributs Definició Tipus de valor 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc Químic   

Municipis que han d'elaborar el 
PAM per risc Químic   

  Obligacio 

Indica si el municipi té obligació 
o recomanació d'elaborar el Pla 
d'Actuació Municipal (PAM) per 
risc de nevades. Els valors poden 
ser "Obligat" o "Recomanat". text 

  Criteri 

Indica el criteri pel qual es 
determina l'obligació o 
recomanació del municipi 
d'elaborar el PAM NEUCAT. Els 
valors poden ser "Altitud", 
"Població" o "General". text 

  Vigencia 

Indica si el municipi té elaborat 
el Pla d'Actuació Municipal 
(PAM) i està vigent, si el té 
elaborat però no està vigent o si 
no el té elaborat. Els valors 
respectivament són: 
"Homologat", "Pendent de 
revisió" i "No homologat". text 

  Nom_muni Nom del municipi text 

  Codi_ine5 
Codi estadístic de 5 dígits que 
identifica al municipi (Idescat) Numèric 

 

Nom del Conjunt de dades ID Conjunt de dades Resum del Conjunt de dades 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc d'Inundacions 

mapa-proteccio-civil-
pam-inuncat Pla d'Actuació Municipal per risc d'Inundacions 
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Contingut Atributs Definició Tipus de valor 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc d'Inundacions   

Municipis que han d'elaborar el 
PAM per risc d'Inundacions   

  Obligació 

Indica si el municipi té obligació 
o recomanació d'elaborar el Pla 
d'Actuació Municipal (PAM) per 
risc d'inundacions. Els valors 
poden ser "Obligat" o 
"Recomanat". text 

  Criteri 

Indica el criteri pel qual es 
determina l'obligació o 
recomanació del municipi 
d'elaborar el PAM INUNCAT. Els 
valors poden ser "Risc Moderat", 
"Risc Alt" o "Risc Molt Alt". text 

  Vigencia 

Indica si el municipi té elaborat 
el Pla d'Actuació Municipal 
(PAM) i està vigent, si el té 
elaborat però no està vigent o si 
no el té elaborat. Els valors 
respectivament són: 
"Homologat", "Pendent de 
revisió" i "No homologat". text 

  Nom_muni Nom del municipi text 

  Codi_ine5 
Codi estadístic de 5 dígits que 
identifica al municipi (Idescat) Numèric 

 

Nom del Conjunt de dades ID Conjunt de dades Resum del Conjunt de dades 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc d'Incendis 
forestals 

mapa-proteccio-civil-
pam-infocat 

Pla d'Actuació Municipal per risc d'Incendis 
forestals 

Contingut Atributs Definició Tipus de valor 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc d'Incendis   

Municipis que han d'elaborar el 
PAM per risc d'Incendis   

  Obligació 

Indica si el municipi té obligació 
o recomanació d'elaborar el Pla 
d'Actuació Municipal (PAM) per 
risc d'incendi forestal. Els valors 
poden ser "Obligat" o 
"Recomanat". text 

  Criteri 

Indica el criteri pel qual es 
determina l'obligació o 
recomanació del municipi 
d'elaborar el PAM INFOCAT. Els 
valors poden ser "Perill" o 
"Vulnerabilitat". text 
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  Vigencia 

Indica si el municipi té elaborat 
el Pla d'Actuació Municipal 
(PAM) i està vigent, si el té 
elaborat però no està vigent o si 
no el té elaborat. Els valors 
respectivament són: 
"Homologat", "Pendent de 
revisió" i "No homologat". text 

  Nom_muni Nom del municipi Text 

  Codi_ine5 
Codi estadístic de 5 dígits que 
identifica al municipi (Idescat) text 

 

Nom del Conjunt de dades ID Conjunt de dades Resum del Conjunt de dades 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc de Contaminació 
Accidental d'Aigües 
Marines 

mapa-proteccio-civil-
pam-camcat 

Pla d'Actuació Municipal per risc de 
Contaminació Accidental d'Aigües Marines 

Contingut Atributs Definició Tipus de valor 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc de Contaminació 
Accidental d'Aigües 
Marines   

Municipis que han d'elaborar el 
PAM per risc de Contaminació 
Accidental d'aigües Marines   

  Obligacio 

Indica si el municipi està o no 
obligat a elaborar el Pla 
d'Actuació Municipal (PAM) per 
risc de contaminació accidental 
de les aigües marines. Els valors 
poden ser "Obligat" o "No 
obligat". text 

  Criteri 

Indica el criteri pel qual es 
determina l'obligació del 
municipi d'elaborar el PAM 
CAMCAT. Els valors poden ser 
"Perill", "Vulnerabilitat" o la seva 
combinació. text 

  Vigencia 

Indica si el municipi té elaborat 
el Pla d'Actuació Municipal 
(PAM) i està vigent, si el té 
elaborat però no està vigent o si 
no el té elaborat. Els valors 
respectivament són: 
"Homologat", "Pendent de 
revisió" i "No homologat". text 

  Nom_muni Nom del municipi text 

  Codi_ine5 
Codi estadístic de 5 dígits que 
identifica al municipi (Idescat) Numèric 
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Nom del Conjunt de dades ID Conjunt de dades Resum del Conjunt de dades 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc d'Emergència 
Aeronàutica 

mapa-proteccio-civil-
pam-aerocat 

Pla d'Actuació Municipal per risc d'Emergència 
Aeronàutica 

Contingut Atributs Definició Tipus de valor 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc d'Emergència 
Aeronàutica   

Municipis que han d'elaborar el 
PAM per risc d'Emergència 
Aeronàutica   

  Obligacio 

Indica si el municipi té obligació 
o recomanació d'elaborar el Pla 
d'Actuació Municipal (PAM) per 
risc d'emergència aeronàutica. 
Els valors poden ser "Obligat" o 
"Recomanat". text 

  Vigencia 

Indica si el municipi té elaborat 
el Pla d'Actuació Municipal 
(PAM) i està vigent, si el té 
elaborat però no està vigent o si 
no el té elaborat. Els valors 
respectivament són: 
"Homologat", "Pendent de 
revisió" i "No homologat". text 

  Nom_muni Nom del municipi text 

  Codi_ine5 
Codi estadístic de 5 dígits que 
identifica al municipi (Idescat) text 

 

Nom del Conjunt de dades ID Conjunt de dades Resum del Conjunt de dades 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc d'Allaus 

mapa-proteccio-civil-
pam-allaucat Pla d'Actuació Municipal per risc d'Allaus 

Contingut Atributs Definició Tipus de valor 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc d'Allaus   

Municipis que han d'elaborar el 
PAM per risc d'allaus   

  Obligacio 

Indica si el municipi està o no 
obligat a elaborar el Pla 
d'Actuació Municipal (PAM) per 
risc d'allaus. Els valors poden ser 
"Obligat" o "No obligat". text 

  Criteri 

Indica el criteri pel qual es 
determina l'obligació del 
municipi d'elaborar el PAM 
ALLAUCAT. Els valors poden ser 
"Carretera", "edifici", 
"elèctriques", "estació d'esquí" o 
la combinació d'aquests valors. Text 



Atributs i descripció del Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Planificació Municipal 

  Vigencia 

Indica si el municipi té elaborat 
el Pla d'Actuació Municipal 
(PAM) i està vigent, si el té 
elaborat però no està vigent o si 
no el té elaborat. Els valors 
respectivament són: 
"Homologat", "Pendent de 
revisió" i "No homologat" Text 

  Nom_muni Nom del municipi Text 

  Codi_ine5 
Codi estadístic de 5 dígits que 
identifica al municipi (Idescat) Numèric 

 

Nom del Conjunt de dades ID Conjunt de dades Resum del Conjunt de dades 

Pla Bàsic d'Emergència 
Municipal - Emergència 
aeronàutica 

mapa-proteccio-civil-
pbem-aerocat 

Pla Bàsic d'Emergència Municipal - Emergència 
aeronàutica 

Contingut Atributs Definició Tipus de valor 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc Bàsic   

Municipis que han d'elaborar el 
PAM per risc Bàsic   

  Obligacio 

Indica si el municipi està obligat 
o no a reforçar el Pla Bàsic 
d'Emergència Municipal (PBEM) 
per risc d'emergència 
aeronàutica. Els valors poden ser 
"Obligat" o "No obligat". No 
existeix el valor "Recomanació". Text 

  Criteri 

Indica el criteri pel qual es 
determina l'obligació del 
municipi a reforçar el PBEM per 
emergència aeronàutica. El valor 
indica la instal·lació aeronàutica 
que genera l'obligació. text 

  Vigencia 

Indica si el municipi té reforçat el 
PBEM amb els mitjans i recursos 
per afrontar la gestió d'una 
emergència aeronàutica. Els 
valors són: si està vigent 
(Homologat), el té reforçat però 
pendent de revisió, no el té 
reforçat (No Homologat). Text 

  Nom_muni Nom del municipi Text 

  Codi_ine5 
Codi estadístic de 5 dígits que 
identifica al municipi (Idescat) Numèric 
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Nom del Conjunt de dades ID Conjunt de dades Resum del Conjunt de dades 

Pla Bàsic d'Emergència 
Municipal - Emergència 
transport ferroviari 
passatgers 

mapa-proteccio-civil-
pbem-ferrocat 

Pla Bàsic d'Emergència Municipal - Emergència 
transport ferroviari passatgers 

Contingut Atributs Definició Tipus de valor 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc Bàsic   

Municipis que han d'elaborar el 
PAM per risc Bàsic   

  Obligacio 

Indica si el municipi està obligat 
o no a elaborar el Pla Bàsic 
d'Emergència Municipal (PBEM) 
per risc d'emergència en el 
transport ferroviari de 
passatgers. Els valors poden ser 
"Obligat" o "No obligat". No 
existeix el valor "Recomanació". Text 

  Criteri 

Indica el criteri pel qual es 
determina l'obligació del 
municipi d'elaborar el PBEM per 
transport ferroviari de 
passatgers. El valor indica la 
instal·lació crítica que genera 
l'obligació. text 

  Vigencia 

Indica si el municipi té elaborat 
el Pla Bàsic d'Emergència 
Municipal (PBEM) i està vigent, si 
el té elaborat però no està vigent 
o si no el té elaborat. Els valors 
respectivament són: 
"Homologat", "Pendent de 
revisió" i "No homologat". Text 

  Nom_muni Nom del municipi Text 

  Codi_ine5 
Codi estadístic de 5 dígits que 
identifica al municipi (Idescat) Numèric 

 

Nom del Conjunt de dades ID Conjunt de dades Resum del Conjunt de dades 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc Radiològic 

mapa-proteccio-civil-
pam-radcat Pla d'Actuació Municipal per risc Radiològic 

Contingut Atributs Definició Tipus de valor 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc Radiològic   

Municipis que han d'elaborar el 
PAM per risc Radiològic   
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  Obligacio 

Indica si el municipi té obligació 
o recomanació d'elaborar el Pla 
d'Actuació Municipal (PAM) per 
risc radiològic. Els valors poden 
ser "Obligat" o "Recomanat". text 

  Criteri 

Indica el criteri pel qual es 
determina l'obligació o 
recomanació del municipi 
d'elaborar el PAM RADCAT. Els 
valors poden ser "IVR", "1 km", 
"2km", "1a cat", "2a cat", "3a 
cat", "4a cat", "Vandellòs I", 
"port", "aeroport" text 

  Vigencia 

Indica si el municipi té elaborat 
el Pla d'Actuació Municipal 
(PAM) i està vigent, si el té 
elaborat però no està vigent o si 
no el té elaborat. Els valors 
respectivament són: 
"Homologat", "Pendent de 
revisió" i "No homologat". text 

  Nom_muni Nom del municipi text 

  Codi_ine5 
Codi estadístic de 5 dígits que 
identifica al municipi (Idescat) Numèric 

 

Nom del Conjunt de dades ID Conjunt de dades Resum del Conjunt de dades 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc Nuclear 

mapa-proteccio-civil-
pamen-penta Pla d'Actuació Municipal per risc Nuclear 

Contingut Atributs Definició Tipus de valor 

Pla d'Actuació Municipal 
per risc Nuclear   

Municipis que han d'elaborar el 
PAM per risc Nuclear   

  Obligacio 

Tots els municipis considerats al 
PENTA estan obligats a elaborar 
un PAMEN. text 

  Criteri 

Indica si està afectat per 
emergències a la central nuclear 
d'Ascó, Vandellòs o les dues. text 

  Vigencia 

Segons la normativa vigent els 
PAMEN no són homologats per 
la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya. text 

  Nom_muni Nom del municipi text 

   Codi_ine5 
Codi estadístic de 5 dígits que 
identifica al municipi (Idescat) Numèric 
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Nom del Conjunt de dades ID Conjunt de dades Resum del Conjunt de dades 

Pla d'actuació del 
PROCICAT per 
emergències per episodis 
de contaminació aigües 
avall de l'embassament 
de Flix 

mapa-proteccio-civil-
pa-procicat-flix 

Pla d'actuació del PROCICAT per emergències per 
episodis de contaminació aigües avall de 
l'embassament de Flix 

Contingut Atributs Definició Tipus de valor 

Pla d'actuació del 
PROCICAT per 
emergències per episodis 
de contaminació aigües 
avall de l'embassament 
de Flix   

Municipis que han d'elaborar el 
PEM per emergències per 
episodis de contaminació aigües 
avall de l'embassament de Flix   

  Obligació 

Indica si el municipi té obligació 
o recomanació d'elaborar el Pla 
Específic Municipal (PEM) per 
emergències per episodis de 
contaminació aigües avall de 
l'embassament de Flix. Els valors 
poden ser "Obligat" o 
"Recomanat". text 

  Criteri 

Indica el criteri pel qual es 
determina l'obligació o 
recomanació del municipi 
d'elaborar el PEM. Els valors 
poden ser "Abastament", "CAT", 
"Medi ambient", "Ribera", "Canal 
dret", "Canal esquerre", 
"Garrigues Sud" o una 
combinació d'aquests text 

  Vigència 

Indica si el municipi té elaborat 
el Pla Específic Municipal (PEM) i 
està vigent, si el té elaborat però 
està pendent de revisió o si no el 
té elaborat. Els valors són, 
respectivament: "Homologat", 
"Pendent de revisió" i "No 
homologat". text 

  Nom_muni Nom del municipi Text 

  Codi_ine5 
Codi estadístic de 5 dígits que 
identifica al municipi (Idescat) text 
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Nom del Conjunt de dades ID Conjunt de dades Resum del Conjunt de dades 

Pla d’actuació municipal 
per risc de vent 

mapa-proteccio-civil-
pam-ventcat 

Cobertura temàtica dels municipis de Catalunya 
en la que es representa l'obligació o recomanació 

del municipi per elaborar el Pla d'Actuació 
Municipal (PAM) per risc de vent, així com l'estat 

de vigència del pla. 

Contingut Atributs Definició Tipus de valor 

Pla d’actuació municipal 
per risc de vent   

Cobertura temàtica dels 
municipis de Catalunya en la que 
es representa l'obligació o 
recomanació del municipi per 
elaborar el Pla d'Actuació 
Municipal (PAM) per risc de vent, 
així com l'estat de vigència del 
pla.   

  OBLIGACIÓ 

Indica si el municipi té obligació 
o recomanació d'elaborar el Pla 
d'Actuació Municipal (PAM) per 
risc de vent. Els valors poden ser 
"Obligat" o "Recomanat". text 

  CRITERI 

Indica els dos criteris pel qual es 
determina l’obligatorietat del 
municipi a fer el PAM per risc de 
vent. El criteri o llindar de 
perillositat és complir la 
superació de la freqüència de 
ratxa de vent establerta, es a dir, 
més de 10 dies a l’any es poden 
produir ratxes màximes de vent 
de 20 m/s. El criteri o llindar de 
vulnerabilitat és superar els 
20.000 habitants censats (any 
2016). Els municipis recomanats 
són aquells que no superen 
llindars. text 

  VIGÈNCIA 

Indica si el municipi té elaborat 
el Pla d'Actuació Municipal 
(PAM) i està vigent, si el té 
elaborat però no està vigent o si 
no el té elaborat. Els valors 
respectivament són: 
"Homologat", "Pendent de 
revisió" i "No homologat". text 

  NOM_MUNI Nom del municipi Text 

  INE5 Codi estadístic de 5 dígits que 
identifica al municipi (Idescat) 

text 
 

 


