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ANNEX 1. PROCEDIMENT OPERATIU AL CECOS 
 
NIVELL I 
Incident amb 6 víctimes greus o categoritzades com d'atenció immediata (vermells) o 10 de 
qualsevol altra categoria. 
Situacions de risc col·lectiu que determini el Cap de Guàrdia. 
 
ACTUACIONS GENERALS 

• Confirmació alerta i activa Nivell I IMV 
• Avís a Director/Coordinador Territorial o Comandament Operatiu segons horari 
• Avís a Directora de CECOR  
• Pre-alerta Hospitals / CUAP de referència 
• Pre-alerta Psicòlegs.  
• Confirmació de responsable assistencial en el lloc fins arribada de Comandament 

Operatiu 
• Complimentació informe minutat i informe afectats. 

 
COORDINACIÓ RECURSOS 

• Requereix recursos propis  de la zona, depenent de l’estat dels recursos i la seva 
situació. 

• Canvi Canal Operatiu IMV EME1_CAT  
• Gestió Dinàmica de Recursos 
• Activació inicial de : 

     2 unitat de SVA T/A o SVI* 
    4 unitats de SVB* 

• Segons informació del responsable assistencial al lloc: 
Revaloració nivell IMV 
Activació secundària de SVA i SVB en funció del nombre d’afectats potencials greus i 
lleus 
 

NIVEL II 
Incident amb 10 víctimes greus o categoritzades com d’atenció immediata (vermells) o de 10 
a 100 víctimes de qualsevol altra categoria. 
Situacions de risc col·lectiu que determini el Cap de Guàrdia. 
 
ACTUACIONS GENERALS 

• Confirmació alerta i activa Nivel II IMV 
• Avís a Director/Coordinador Territorial o Comandament Operatiu segons horari 
• Avís a Directora de CECOR  
• Pre-alerta Direcció Àrea Serveis Especials 
• Pre-alerta Hospitals / CUAP de referència 
• Confirmació de responsable assistencial en el lloc fins arribada de Comandament 

Operatiu 
• Activació Psicòlegs 
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• Creació Taula IMV: Coordinador Tècnic, Infermer d’ Interhospitalari i Auxiliar de 
Coordinació i Gestor de Recursos 

• Activació UCO 
• Complimentació informe minutat i informe afectats 

 
COORDINACIÓ RECURSOS 
 

• Requereix recursos de zona i zones contigües fora d’isòcrona  
• Gestió Dinàmica de Recursos 
• Canvi Canal Operatiu IMV EME1_CAT  
• Activació Canal de Comandaments D_1 
• Activació Canal de Filiacions EME2_CAT 
• Activació unitats Lot del territori externes 
• Activació inicial de :   

    4 unitat de SVA T/A o SVI 
     6 unitats de SVB 

• Segons informació del responsable assistencial al lloc: 
Revaloració nivell IMV 

• Activació secundària de SVA i SVB en funció del nº d’afectats potencials greus i lleus 
 
Nivell III-IV 
Incident amb 100 víctimes greus o categoritzades com d’atenció immediata ( vermells ) o de 
100 a 500 víctimes de qualsevol altra categoria. 
Situacions de risc col·lectiu que determini el Cap de Guàrdia. 
 
ACTUACIONS GENERALS 
 

• Confirmació alerta i activa Nivel III - IV IMV 
• Avís a Director/Coordinador Territorial o Comandament Operatiu segons horari 
• Avís a Directora de CECOR  
• Activació Direcció Àrea Serveis Especials 
• Pre-alerta Hospitals / CUAP de referència 
• Estat llits de crítics de tot el territori 
• Confirmació de responsable assistencial en el lloc fins arribada de Comandament 

Operatiu 
• Creació Taula IMV: Coordinador Tècnic, Infermer d’ Interhospitalari i Auxiliar de 

Coordinació i Gestor de Recursos. 
• Activació UCO 
• Complimentació informe minutat i informe afectats 
• Gestió de personal de reforç i de continuïtat 
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COORDINACIÓ RECURSOS 
 

• Requereix recursos de tot el territori 
• Gestió Dinàmica de Recursos 
• Canvi Canal Operatiu IMV EME1_CAT  
• Activació Canal de Comandaments D_1 
• Activació Canal de Filiacions EME2_CAT 
• Activació unitats Lot del territori externes 
• Activació inicial de :   

    10 unitat de SVA T/A o SVI 
     20 unitats de SVB 

• Activació secundària de: 
 SVA i SVB en funció del nombre d’afectats potencials greus i lleus 
 

Actualització de la situació d’ IMV 

És necessari que el responsable a l'IMV es comuniqui amb CECOS de manera successiva 
per tal de actualitzar la situació d'IMV: 

• Número de víctimes / categorització 
• Necessitat o no de creació o no d’ Ària Sanitària (AS) 
• Qualsevol informació de la situació de l’ IMV 

El CECOS es guia per la informació que obté dels comunicats de les unitats del terreny, 
aquestes comunicacions són molt importants ja que d'aquestes depèn el bon resultat de la 
gestió dels recursos, s’ha d'actuar de manera coordinada. Les situacions d'emergència  són 
dinàmiques i la informació que CECOS obté del lloc i entorn de l'IMV és primordial. 

Comunicació amb CECOS  
 
Tant al NIVELLII com al NIVELL III-IV, un cop organitzada l'Ària Sanitària (AS): 
 

• Canal de treball EME1-CAT 
 
1. El líder de l' AS (Alfa Sierra)  amb el canal EME1_CAT és podrà comunicar amb CECOS i 
la resta de assistencials. 
 
2. L'enllaç D, es pot comunicar pel canal EME2_CAT, i amb el canal D1 amb els 
comandaments.  La persona encarregada de passar les filiacions serà l’enllaç D, farà 
els comunicats pel canal EME2_CAT, ús exclusiu per aquesta funció. 

 
• Nº identificació 
• Identificació personal 
• Nacionalitat 
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• Lloc assistència ( diferents focus) 
• Primera categorització 
 

3. Papa Echo “Punt d’Evacuació”  persona encarregada de passar comunicacions a CECOS 
per gestionar trasllats dels afectats. Canal EME1-CAT: 
 

• Nº identificació (1,2,3..) 
• Sexe 
• Edat 
• Diagnòstic / categorització gravetat ( Vermell , fx oberta de fèmur i TCE amb IOT) 
• Indicatiu Unitat que trasllada,  en el cas de que les unitats no siguin del SEM haurem 

d’agafar indicatiu de la unitat i nom de l’empresa. 
 

CECOS amb aquestes dades i no més donarà el destí per l’afectat considerant el grau de 
gravetat i patologia: centre útil  

 

4. La unitat que fa el trasllat no donarà cap dada a CECOS de l’afectat, els comunicats seran 
un cop finalitzat el trasllat: 

• 3.6 al lloc  
• 3.10 AS 

 
En tot moment es poden afegir més canals de comunicació així ho requereixi la situació a 
mesura que es vagin afegint nous intervinents a la gestió de l'IMV. Sempre optimitzant tots 
els recursos disponibles per obtenir una  resposta adequada. 
 
 
 


