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NORMATIVA DE REFERÈNCIA:
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.

OBJECTE:
Explicar quin és el procediment per desafectar les activitats o centres d’interès per la protecció
civil de Catalunya o local.

DEFINICIONS:
Decret 30/2015
Article 7 Baixes d’activitats o centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya o local
Sens perjudici de les obligacions que fixi la normativa específica que sigui aplicable, per a la
tramitació de les baixes dels establiments, en cas de cessament de l'activitat o en cas de
desaparició de la causa que en motiva l'afectació, les persones titulars de les activitats i centres
d'interès per a la protecció civil de Catalunya o local, així com les administracions que en
tinguin constància justificada, han de comunicar aquesta circumstància a la direcció general
competent en matèria de protecció civil o al municipi, a través del registre previst a l’article
4.1.e), en el termini de tres mesos.
Procediment per donar de baixa una instal·lació a HERMES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Entrar a HERMES
Gestió de les meves activitats
Cerca
Clicar a sobre de l'activitat
Clicar pestanya "Baixa afectació"
A "Raó de la baixa d'afectació" seleccionar "Altres" i justificar-ho al quadre adjunt "per
desaparició de la causa que en motiva
7. L'afectació, d'acord amb l'article 7 del decret 30/2015", i si pot ser esmentant el detall del
canvi de llindar que toqui.
8. Desar, signar i enviar, com en altres tràmits de la plataforma HERMES.

Aquesta recomanació ha estat consensuada entre els representants de totes les entitats que formen part d’aquesta taula de
treball, com a referència tècnica general, però les mesures a aplicar a cada acte en concret són responsabilitat dels
organitzadors i de l’Administració que l’autoritza i en controla les mesures de seguretat i d’autoprotecció
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Captura de pantalla on es pot apreciar com donar de baixa una activitat

RESPONSABILITATS:
-

Desafectar una activitat no es sinònim d’exempció de responsabilitat sinó que únicament
eximeix del tràmit administratiu, els compromisos que el titular hagi adquirit amb la
signatura del PAU seguiran vigents mentre segueixi homologat i no sigui revisat. Quan
toqui revisar el PAU, no caldrà mantenir el format que marca el decret, ni caldrà tramitarlo i homologar-lo via HERMES, tot i que s’aconsella fer-lo arribar a l’administració local,
via registre municipal.

-

Les activitats que hagin quedat desafectades i que han quedat entre els llindars del
D.82/2010 i el D.30/2015, caldrà que segueixin complint uns mínims d’autoprotecció, per
exemple seguint els protocols publicats per la mateixa DGPC a la seva web. Es
recomana que aquests protocols siguin redactats per un tècnic competent acreditat, ja
que disposa de formació suficient en matèria d’autoprotecció.

Aquesta recomanació ha estat consensuada entre els representants de totes les entitats que formen part d’aquesta taula de
treball, com a referència tècnica general, però les mesures a aplicar a cada acte en concret són responsabilitat dels
organitzadors i de l’Administració que l’autoritza i en controla les mesures de seguretat i d’autoprotecció
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