PROTECCIÓ CIVIL

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ
PER A EMERGÈNCIES AERONÀUTIQUES

•

El Pla especial per a emergències aeronàutiques de Catalunya (AEROCAT), en
referència al l’aeroport Girona – Costa Brava, indica els municipis amb més risc de
patir una emergència aeronàutica, els de la zona d’influència I: Vilobí d’Onyar,
Aiguaviva i Vilablareix.
Els municipis de Girona, Salt, Riudellots de la Selva, Sils i Riudarenes són dins
l’anomenada zona d’influència II.
El risc és baix, però sempre hi ha la possibilitat de que caigui accidentalment una
aeronau dins el terme municipal de Girona.

•

El centre de la ciutat de Girona es troba a 8.500 metres del nord de la pista de
l’aeroport Girona – Costa Brava. L’extrem de més al sud oest del terme municipal
de Girona, al sector de l’Avellaneda, es troba a 5.000 metres de la pista.

•

En cas d’una emergència aeronàutica greu a l’aeroport Girona – Costa Brava o en
una zona propera, la ciutat de Girona podria tenir un paper destacat d’acolliment de
víctimes, ferits i morts, en centres hospitalaris, tanatori i centre forense.

•

Girona té un pla d’actuació municipal per emergències aeronàutiques vinculat al Pla
especial per a emergències aeronàutiques de Catalunya (AEROCAT)

•

L’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona disposa d’un heliport per
emergències mèdiques.

•

No hi ha consells d’autoprotecció específics per a la població en general pel risc
d’accidents aeronàutics.

•

En qualsevol cas, si observeu un accident d’un avió, avioneta, helicòpter o qualsevol
altre aparell volador:
-

Aviseu immediatament al telèfon 112

-

Indiqueu el lloc de l’accident amb la màxima precisió possible.

-

No us arrisqueu inútilment.

•

El passatge de les aeronaus té les seves pròpies instruccions de seguretat i
d’emergència. Si pugeu a un avió consulteu immediatament aquestes instruccions, i
seguiu les indicacions del personal de vol en cas d’emergència.

•

En cas d’emergència en una instal·lació aeroportuària, com usuaris, seguiu les
instruccions que doni el personal de l’aeroport. En cas d’evacuació, seguiu la
senyalització especifica i les consignes que doni la megafonia.
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