El nou Decret 30/2015, de 3 de març, “d’autoprotecció”
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Definició i encaix legal

Revisió del decret 82/2010
La revisió del decret ha permès:
Reduir de forma significativa l’afectació de les activitats.
Fer més senzilla la gestió i tramitació dels plans d'autoprotecció.
Reduir la pressió burocràtica sobre les activitats.
Mantenir un nivell de seguretat equivalent a l'establert fins ara.
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Definició i encaix legal
Revisió del decret 82/2010. Nivell d’implantació_abril 2015
Instal·lacions donades d’alta

Àmbit local
Àmbit Generalitat

Tècnics
Acreditats
1754
Cat 1139
Mun 615

Comunicacions
d’afectació

PAUs

5049

2931

2519

Simulacres

201

Comunicacions
d’afectació

2107

PAUs

Simulacres

1834

Homologats

929

NO homol.

201

altres

resta

Homologats

702

NO homol.

730

altres

resta

440
3

Nou Decret 30/2015

DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg
d'activitats i centres obligats a adoptar mesures
d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/paus_hermes/
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Nou Decret 30/2015

OBJECTIUS DEL DECRET
Donar resposta als articles 7 i 20 de la Llei 4/97 de Protecció Civil de Catalunya:
establir el catàleg d’activitats que poden generar o veure’s afectades per situacions
de greu risc.
Establir els sistemes de control per part de l’administració, tant local com
autonòmica, respecte la validació del pla, el seu registre i el seu procés d’implantació
Garantir els continguts mínims i de qualitat dels PAU de major risc mitjançant
l’acreditació de tècnics competents.
Establir els sistemes de coordinació entre les activitats i els serveis públics que
formen el sistema de la protecció civil, en cas d’emergència.
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Nou Decret 30/2015: aspectes destacables

1 - Àmbit d’aplicació: Redueix afectació activitats
- Generalitat i ajuntaments poden incorporar activitats
- Protocol d’actuació per emergències, optatiu per activitats no

afectades.

2 - Reestructuració de l’articulat: simplificació i exposició clara de responsabilitats,
obligacions i tramitacions
3 - Implantació: Concreta terminis, 1 any per implantar, 2 anys per informe d’implantació.
L’activitat no ha de tramitar els documents d’implantació, solament a petició.
4 - Alternativa de tramitació municipal: A través Registre electrònic
- Aportar les dades al Registre amb el pla homologat (EACAT)
- Informar a la DGPC de tècnics que elaboren PAUs no ajustats al Decret.
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Nou Decret 30/2015: aspectes destacables

5 - Annex I: S’organitzen les activitats en apartat A àmbit Catalunya, apartat B àmbit
local
Es suprimeix la classificació de normativa sectorial específica.
6 - Annex III: Es redueix l’afectació d’activitats respecte dels mitjans mínims
d’autoprotecció.
7 - Annex VI: Canvi d’ubicació de les definicions i s’incorpora un bon número de
noves definicions.
8 - Annex VII: Complementarietat amb altres normatives que demanen PAU (Seveso,
preses, PIM, forestal,..)
9 - Annex VIII: Criteris d’inclusió en catàleg.
10 - TRAMITACIÓ
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Nou Decret 30/2015

Disposicions addicionals

- El catàleg d’activitats pot ser actualitzat mitjançant ordre del titular
del Departament competent, amb informe previ de la CPCC.
-Si entitat local te diverses activitats obligades a redactar PAU, pot elaborar
PEM que faci la funció de integració, coordinació i relació de les diferents
figures d’autoprotecció.
-Protocol d’actuació d’emergències, per a les activitats que no estiguin
dins l’àmbit d’actuació d’aquest Decret. DGPC publicarà guia. Aquests
documents no tenen caràcter normatiu.
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Nou Decret 30/2015: àmbit Generalitat
Procediment administratiu activitats d'interè
d'interès per a la protecció
protecció civil de Catalunya
Activitats NOVES: 6 mesos

Elaboració PAU (ja disponible a l’inici de l’activitat)

Presentació del PAU a la CPCC

La CPCC sol·licita a l’Ajuntament/s les
al·legacions sobre el PAU. L’ajuntament/s
(consell comarcal o entitat externa acreditada)
té 3 mesos per fer les al·legacions.

La DGPC (o entitat externa acreditada) elabora
informe tècnic

(emès en el termini de 4 mesos. Silenci positiu)
FAVORABLE / DESFAVORABLE

S'ha de transmetre per registre a la persona titular o representant de l'activitat per tal que en 15 dies pugui
aportar al·legacions. Si les aporta, la DGPC ha d'emetre un nou informe en 15 dies que si és de nou desfavorable,
és vinculant. Si la DGPC no emet informe, silenci positiu

HOMOLOGACIÓ del PAU per la CPCC
Procediment de CONTROL I AVALUACIÓ de la IMPLANTACIÓ per part de la Generalitat (en base a les notificacions de realització de simulacres +
informe implantació signat pel cap de l’emergència + informe quadriennal. Potestat d’assistir a simulacres)

REVISIÓ del PAU (cada 4 anys o sempre que hi hagi canvis importants en el risc)
Si 6 mesos després de la presentació del PAU en el registre l'activitat o centre no té resposta de la DGPC el
PAU està homologat (silenci positiu)
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Nou Decret 30/2015: àmbit Generalitat
Per activitats de caràcter temporal d'interès per a la protecció civil de Catalunya
Han d'elaborar el PAU i trametre'l a la DGPC un mes abans de l'inici de l'activitat.
Els ajuntaments (consells comarcals o ECAs) tenen 10 dies naturals per a presentar
al·legacions. La DGPC 15 dies per fer informe.
En cas d'informe desfavorable, s'ha de transmetre a la persona titular o representant de
l'activitat per tal que en el termini màxim de 10 dies pugui fer al·legacions.
Si la persona interessada formula al·legacions, la DGPC ha d'emetre un nou informe en el
termini de màxim 5 dies. Si la DGPC no emet informe, silenci positiu.
Si en un mes des de la presentació al registre el titular o responsable de l'activitat no se li
notifica resolució expressa, s’estima silenci positiu.

10

Nou Decret 30/2015: àmbit local
Procediment administratiu activitats d'interè
d'interès per a la protecció
protecció civil local
PAU elaborat (ja disponible a l’inici de l’activitat)

Presentació del PAU a l’ajuntament

Activitats NOVES: termini de 6
mesos

Informe tècnic elaborat pel propi Ajuntament (consell comarcal o altres ens supramunicipals) o
entitat externa acreditada
(emès en el termini de 3 mesos. Silenci positiu) FAVORABLE / DESFAVORABLE
S'ha de transmetre a la persona titular o representant de l'activitat per tal
que en 15 dies pugui aportar al·legacions. Si les aporta, l'òrgan competent
ha d'emetre un nou informe en 15 dies que si és de nou desfavorable, és
vinculant. Si no emet informe, silenci positiu
HOMOLOGACIÓ del PAU per la Comissió Municipal de Protecció Civil ó en el seu defecte, per la
Comissió Comarcal de Protecció Civil ó per la Comissió de Govern ó pel Ple de l’ajuntament

Procediment de CONTROL I AVALUACIÓ de la IMPLANTACIÓ per part de l’ajuntament (en base a les notificacions de realització de
simulacres + informe elaborat pel cap de l’emergència + informe quadriennal. Potestat d’assistir a simulacres.)

HOMOLOGACIÓ de les revisions
(cada 4 anys o sempre que hi hagi canvis substancials en el risc)
Si 6 mesos després de la presentació del PAU en el registre l'activitat o centre no té resposta de la DGPC el PAU
està homologat (silenci positiu)
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Nou Decret 30/2015: àmbit local
Per activitats de caràcter temporal d'interès per a la protecció civil local
Han d'elaborar el PAU i trametre'l a l'ajuntament un mes abans de l'inici de l'activitat.
El personal tècnic del mateix ajuntament, ECAs o consells comarcals han de fer un informe
sobre el PAU i sobre les condicions d'autoprotecció de l'activitat en un màxim de 15 dies des de
l'entrada del pla al registre corresponent. Si no s'emet informe, silenci positiu.
En cas d'informe desfavorable, s'ha de transmetre a la persona titular o representant de
l'activitat per tal que en el termini màxim de 10 dies pugui presentar al.legacions.
Si la persona interessada formula al·legacions, l’òrgan competent ha d'emetre un nou informe
en el termini de màxim 5 dies. Si l’òrgan no emet informe, silenci positiu.
Si en un mes des de la presentació al registre el titular o responsable de l'activitat no se li
notifica resolució expressa, s’estima silenci positiu.
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Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya
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A. Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya
• Acollides a les instruccions tècniques complementàries
ITC-EPQ
• Establiments afectats per normativa d’accidents greus
• En les que intervinguin substàncies perilloses no tòxiques
en quantitats iguals o superior a certs llindars (60% columna
2)
• Establiments en els que intervenen explosius ITC 10.
• Establiments amb instal·lacions acollides a ITC IP02, IP03,
IP04 amb més de 500 metres cúbics.
a) Activitats industrials i d’emmagatzematge

• Càrrega de foc ponderada i corregida igual o superior a
3.200Mcal/m² o 13.600mMJ/m2
• Instal·lacions frigorífiques amb líquids refrigerants del
segon i tercer grup quan superin les quantitats totals en 6
tones
• Activitats de gestió de residus perillosos (excloses les de
gestió de vehicles fora d’ús i les de tractament de residus
perillosos inferior a llindar establerts per a emmagatzematge
de productes químics i instal·lacions en que intervenen
substàncies perilloses)
• Explotacions i industries relacionades amb la mineria,
activitat subterrània o 20 treballadors.
• Instal·lacions d’utilització confinada d’organismes
modificats genèticament

b) Activitats de recerca

• Instal·lacions per a l’obtenció, transformació, tractament,
emmagatzemament i distribució de substàncies o matèries
biològiques perilloses
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A. Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya
• Túnels de carretera amb més de 1.000m de longitud o
entre 500 i 1.000m amb una IMD superior a 5.000
vehicles/dia (formin part de la mateixa via i separats <
500m)
• Túnels ferroviaris de longitud igual o superior a 1.000m,
incloent-hi els que formen part de la mateixa via i separats
< 500m
• Línies ferroviàries metropolitanes
c) Activitats d’infraestructures de transport

• Estacions i intercanviadors de transport terrestre amb
ocupació igual o superior a 2.000 persones
• Autopistes de peatge
• Àrees d’estacionament per al transport de mercaderies
perilloses per carretera i ferrocarril
• Ports d’interès general, i els comercials, industrials,
pesquers i esportius que no siguin d’interès general
• Aeroports
• Conductes de substàncies perilloses
• Trens cremallera
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A. Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya
• Instal·lacions nuclears i radioactives amb fonts de
categoria 1,2 o 3
d) Activitats i infraestructures energètiques i determinats
serveis

• Infraestructures hidràuliques (preses i embassaments,
basses i dipòsits) classificades com a categories A i B
• Centres o instal·lacions destinats a la producció d’energia
elèctrica (potencia nominal igual o superior a 300MW)
•Subestacions de distribució d’energia elèctrica en alta
tensió de la xarxa de transport a la de distribució

e) Edificis d’importància estratègica per a la gestió
d’emergències

f) Activitats sanitàries

• CECAT
• Centre 112
• Establiments d’usos sanitaris on es presten cures
mèdiques en règim d’hospitalització o tractament intensiu
o quirúrgic, amb una disponibilitat igual o superior a 200
llits en conjunt
• Sempre que disposi d’una altura d’evacuació igual o
superior a 28 metres, o d’una ocupació igual o superior a
2.000 persones
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A. Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya

g) Activitats docents

• Establiments d’usos docents especialment destinats a
persones discapacitades físiques, sensorials, intel·lectuals
o amb malalties mentals que disposin de més de 200
places
• Sempre que disposi d’una altura d’evacuació igual o
superior a 28 metres o d’una ocupació igual o superior a
2.000 persones

h) Activitats residencials públiques

• Residència o centres de dia destinats a persones
ancianes, amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o
amb malaltia mental, o aquells en que habitualment hi hagi
usuaris que no pugin realitzar una evacuació pels seus
propis mitjans i que disposin de 200 o més places en
conjunt
• Sempre que disposi d’una altura d’evacuació igual o
superior a 28 metres, o d’una ocupació igual o superior a
2.000 persones

i) Urbanitzacions i nuclis de població

• Situats en terreny forestal o en la franja de 500 m que els
envolta, les obres dels quals no estan recepcionades per
l’ajuntament, o que no estiguin inclosos en el pla de
protecció civil del municipi
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A. Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya
1- En espais delimitats o recintes
•Edificis amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000
persones o amb una altura d’evacuació igual superior a 28
m

j) Altra activitat, especificada o no en el catàleg, que
compleixi:

• Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada
amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000
persones
•Altres en espais delimitats, amb un nombre d’assistents i
participants previstos igual o superior a 5.000 persones
2. En espais no delimitats, aquelles amb un nombre
d'assistents i participants previstos igual o superior a
20.000 persones
Els espais no delimitats que siguin considerats d’especial
risc es regirant pel punt 1

k) Actes de foc

• Amb més de 200 kg de matèria reglamentada dels artificis
de pirotècnia
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Catàleg d’activitats i centres de referència per a la protecció civil local
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B. Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local
a) Activitats industrials i d’emmagatzematge

• Establiments no afectats per la ITC 10 del Reglament
d’explosius, en una quantitat equivalent al 50 %dels
llindars establerts

b) Els aeròdroms públics i comercials

c) Activitats sanitàries

• Establiments d’usos sanitaris on es presten cures
mèdiques en règim d’hospitalització o tractament intensiu
o quirúrgic, amb una disponibilitat inferior a 200 llits en
conjunt. Centres de diàlisi amb més de 30 places.
• Amb una ocupació inferior a 2.000 persones i superior a
200 persones

d) Activitats docents

• Establiments d’usos docents especialment destinats a
persones discapacitades físiques, sensorials, intel·lectuals
o amb malalties mentals que disposin d’entre 100 i 200
places
• Amb una ocupació inferior a 2.000 persones i superior a
1.000 persones, i les llars d’infants, ludoteques i similars
amb més de 100 alumnes
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B. Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local

e) Activitats residencials públiques

• Residència o centres de dia destinats a persones
ancianes, amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o
amb malaltia mental, o aquells en que habitualment hi hagi
usuaris que no pugin realitzar una evacuació pels seus
propis mitjans i que disposin de 100 o més places en
conjunt
1- En espais delimitats o recintes
•Edificis amb capacitat o aforament superior a 1.000
persones i inferior a 2.000 persones
• Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada
amb capacitat o aforament superior a 1.000 persones i
inferior a 2.000 persones

f) Altra activitat, especificada o no en el catàleg, que
compleixi:

•Altres en espais delimitats, amb un nombre d’assistents i
participants previstos igual o superior a 2.000 persones i
inferior a 5.000 persones
2. En espais no delimitats, aquelles amb un nombre
d'assistents i participants previstos igual o superior a
10.000 persones i inferior a 20.000 persones
Els espais no delimitats que siguin considerats d’especial
risc es regirant pel punt 1

g) Actes de foc

• Amb més de 100 kg i menys de 200 kg de matèria
reglamentada dels artificis de pirotècnia
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Registre electrònic HERMES

Evolució d’HERMES a una nova visió i concepció més universal
INT/193/2011, de 28 de juliol, per la qual es crea el Registre electrònic de plans d’autoprotecció.
Pendent d’actualització
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Registre electrònic HERMES

Tramitació completa: comunicació de l’afectació, lliurament del pla d’autoprotecció,
al·legacions, actualització pla, revisió pla, informe d’emergència, desistiment, ...
Sistema d’avisos del resultat dels tràmits: resolució d’homologació, informe de pla per poder
fer al·legacions...
Conèixer en qualsevol moment la situació dels tràmits
Supressió dels documents en paper
Servei en línia permanent
Accés a la informació i la documentació en qualsevol moment de tot aquell personal
autoritzat.
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CANVIS RESPECTE A L’APLICACIÓ ACTUAL
Eliminació dels PDF intel·ligents:
• Les dades s’introdueixen en un formulari i a posteriori es genera el PDF.
• Es pot iniciar el tràmit i no finalitzar-ho en el mateix moment.
• Es poden signar varis documents alhora però l’enviament és un a un.
• S’ha canviat el procés de signatura
• Es realitza un procés de migració de les dades existents en el PDFs

Rol Titular, Responsable tècnic, Cap d’emergència:
• Les dades es mostren a partir de la selecció de l’activitat
• Un cop seleccionada l’activitat , es mostren les pestanyes amb les dades
• S’ha unificat el tràmit d’Alta d’instal·lació i comunicació d’afectació
• S’ha canviat la codificació de les afectacions
• Nous tràmits:
• Al·legacions
• Desistiment d’homologació del PAU
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CANVIS RESPECTE A L’APLICACIÓ ACTUAL
Gestió Implantació:
• S’ha eliminat la tramitació dels Simulacres:
• Comunicació de simulacres,
• Acceptació,
• Mitjan externs ...
• Ha quedat per PAUs homologats:
• Informe posterior a l’emergència
• Actualització del PAU
• Revisió del PAU

Registre:
• Per PAUs locals s’accedeix al registre municipal corresponent
• Per PAUs autonòmics es segueix accedint a S@rcat
• Si el titular de l’activitat és una AAPP es mostraran dos números de registre un d’entrada i
un altre de sortida
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CANVIS RESPECTE A L’APLICACIÓ ACTUAL
Tràmits eliminats:
• Comunicació de simulacre
• Informe de simulacre
• Informe quadriennal d’implantació
• Comunicació de lliurament de PEM
• Sol·licitud de fixació d'un nou termini per presentar el pla d'autoprotecció d'àmbit local
• Certificat del Secretaria d'atorgament pel Ple Junta de Govern de l'Ajuntament d'un nou
termini per presentar pla d'autoprotecció d'àmbit local

Gestió d’errors:
• Missatges indicatius del servei extern caigut

Gestor d’Ajuntament
• Homologació, s’han unificat els documents de resolució
• Signatura de documents, poden signar més d’una resolució
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Guies per a la redacció de plans d’autoprotecció
Guies publicades a la pàgina web:
http://www.gencat.cat/interior/plansautoproteccio.htm
- guia per a centres sanitaris
- guia per a centres educatius
- guia per a centres municipals
- guia per a llars d’infants i ludoteques
- guia per a càmpings.
- guia per a residències per a la gent gran.
- Activitats a l’aire lliure i protocol d’actuació en emergències
(en fase de finalització)
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Grà
Gràcies per la seva atenció
atenció
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