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NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA:
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
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.
Decret d'Alcaldia de 23 d'abril de 2014, pel qual s’aprova el Sistema municipal d'ordenació de
l’autoprotecció (SOAP) (Sistema Organitzatiu d'Autoprotecció per espectacles públics i
activitats de caràcter extraordinari organitzats a la via pública amb un aforament previst entre
1000 i 15000 persones específic i obligat per l’Ajuntament de Barcelona)
EBSAU: L’Estudi Bàsic de Seguretat i Autoprotecció dels esdeveniments esportius municipals
(recomanat per la Diputació de Barcelona)

INTRODUCCIÓ:
Al 2010 es va publicar el decret 82/2010 que regulava activitats, establiments i construccions
en matèria d’autoprotecció. Al 2015, es va publicar un nou decret d’autoprotecció, el decret
30/2015, que va desafectar moltes activitats.
Cal tenir present que qualsevol activitat sigui de l’àmbit que sigui i independentment de quina
normativa hagi de complir ha de disposar d’unes instruccions mínimes sobre autoprotecció en
cas d’emergència.

OBJECTE:
Aquest document es redacta amb la finalitat de donar una referència de l’instrument
d’autoprotecció necessari tant a titulars d’activitats, com a administracions i tècnics competents
acreditats, que es troben amb infraestructures i activitats per sota dels llindars del d’afectació
del decret 30/2015. La idea és disposar d’eines d’autoprotecció proporcionals i adequades a les
diferents activitats, sempre respectant la normativa però mirant d’omplir els buits que aquesta
pugui deixar.
Tot i que més endavant es presenten diversos instruments d’autoprotecció, per al cas concret
de les activitats anteriorment afectades pel decret 82/2010 però que han quedat desafectades
pel decret 30/2015, es recomana igualment la redacció d’un PAU (sense possibilitat de
registrar-lo a la plataforma HERMES), que estigui signat per una persona responsable,
preferentment un tècnic competent en la redacció d’un PAU.
Aquesta recomanació complementa les recomanacions R11 i R12 en relació als actes
extraordinaris.

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

-1-

tidPAU
Taula d’Interpretació i
Desplegament dels
Plans d’Autoprotecció

Recomanacions sobre la
tipologia de document
d’autoprotecció per
activitats extraordinàries

R-14
Recomanació
TIDPAU

JULIOL 2018

DEFINICIONS:
Activitats afectades pel decret 30/2015: plans d’autoprotecció
•

PAU A: Pla d’autoprotecció d’interès per a la protecció civil de Catalunya segons el
decret 30/2015.

•

PAU B: Pla d’autoprotecció d’interès per a la protecció civil local segons el decret
30/2015.

Altres activitats no afectades: protocols d’actuació en emergència
•

Mesures d’emergència PRL

•

PAU (No Hermes): Pla d’autoprotecció amb índex i continguts extrapolats del decret
30/2015, però per a activitats, centres o instal·lacions no afectats per aquest decret.
Principalment per les activitats abans afectades pel Decret 82/2010, però no només
aquestes (veure la taula de la pag. 3 d’aquest document). Signat preferentment per un
tècnic competent acreditat.

•

EBSAU (Estudi Bàsic de Seguretat i Autoprotecció): Document que inclou assignació
de funcions i procediments d’actuació per a diferents situacions d’emergència en el cas
d’activitats esportives, i d’acord amb el model de la Diputació de Barcelona. Signat
preferentment un per tècnic competent acreditat.

•

DBA (Document Bàsic d’Autoprotecció): Document que de manera similar al SOAP,
inclou assignació de funcions i procediments d’actuació per a diferents situacions
d’emergència. Signat preferentment per un tècnic competent acreditat.

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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PROPOSTA D’INSTRUMENTS D’AUTOPROTECCIÓ:
ACTIVITATS EXTRAÒRDINARIES
<1.000 persones
AIRE LLIURE
en espai
NO DELIMITAT

1.000 a 10.000 persones

(recinte amb tanques o
parets perimetrals)

(ús professional)

(màxim 12 ocasions l’any)

EBSAU/DBA

Sense Condicionants

EBSAU/DBA

Amb Condicionants

PAU (NO Hermes)

≥ 20.000 persones

PAU A

500 a 2.000 persones

Sense Condicionants

Mesures
d’emergència PRL

Amb Condicionants

EBSAU/DBA

Sense Condicionants

EBSAU/DBA

Amb Condicionants

PAU (NO Hermes)

2.000 a 5.000 persones

PAU B

≥ 5.000 persones

PAU A

0 a 10 kg NEC
Sense Condicionants

Mesures
d’emergència PRL

Amb Condicionants

EBSAU/DBA

Sense Condicionants

EBSAU/DBA

Amb Condicionants

PAU (NO Hermes)

50 a 100 kg NEC

100 a 200 kg NEC

PAU B

≥ 200 kg NEC

PAU A

< 500 persones
DESMUNTABLES i
EDIFICIS ÚS
EXTRAORDINARI

Amb Condicionants

PAU B

10 a 50 kg NEC
ACTES AMB
PIROTÈCNIA *

Mesures
d’emergència PRL

10.000 a 20.000 persones

< 500 persones
AIRE LLIURE
en espai
DELIMITAT

Sense Condicionants

500 a 1000 persones

Sense Condicionants

Mesures
d’emergència PRL

Amb Condicionants

EBSAU/DBA

Sense Condicionants

EBSAU/DBA

Amb Condicionants

PAU (NO Hermes)

1.000 a 2.000 persones

PAU B

≥ 2.000 persones

PAU A

*En activitats amb pirotècnia cal tenir en compte l’aforament previst i agafar el criteri més desfavorable
dels dos.
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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Condicionants de les activitats que impliquen increment de perillositat o de vulnerabilitat
Per a activitats de caràcter recreatiu, festiu, lúdic, cultural, esportiu o similar, si es donen de
manera simultània dos d’aquests supòsits es recomana saltar al nivell superior del quadre
anterior:
-

Que l’acte o l’activitat es desenvolupi de nit o de matinada, entenent-se que aquest
període comença a les 22:00 hores i acaba a les 7:00 hores.
Que es prevegi una densitat de persones de tres persones per metre quadrat o superior.
Que la durada prevista de l’acte o activitat sigui superior a les cinc hores.
Que inclogui alguna activitat amb foc no inclòs a pirotècnia.
Activitats amb presència important o destinades a població critica (menors, gent gran o
discapacitats)
Que es realitzin en zones de planificació de riscos especials, com ara risc d’inundacions,
risc químic, risc d’incendi forestal...
Altres a criteri municipal objectiu, com per exemple: antecedents sinistrals, o bé activitats
en línia de llarg recorregut, o activitats amb molta dispersió geogràfica dels participants...
Altres a criteri de l’autoritat competent, com per exemple activitats amb accessibilitat
complicada per als serveis d’emergència.

TRAMITACIÓ DELS PROTOCOLS D’ACTUACIÓ:
1. Tramitació d’aquests documents a través del registre corresponent de l’administració
competent: sigui la que sigui l’eina d’autoprotecció a elaborar i presentar, aquesta hauria de
comptar amb el vist-i-plau del Servei de Protecció Civil (més enllà del que ja estableix el
decret 30/2015) previ a la realització de l’activitat.
2. Terminis de presentació d’aquests documents: es recomana que la documentació requerida
sigui presentada al Servei de Protecció Civil Municipal o Comarcal almenys 15 dies abans
de l’inici de l’activitat, a no ser que altres procediments d’aplicació o altres serveis
municipals fixin altres terminis específics. Aquesta presentació s’hauria de fer a traves del
registre corresponent de l’administració local.
3. Mitjans mínims d’autoprotecció: es recomana que tant els elements de protecció
contraincendis, com els recursos propis de l’organització acompleixin sempre els mínims
indicats al model de protocol corresponent. Es recomana utilitzar la R11 (o la R12 en el cas
de rues) com a referència d’aquests mínims.

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

-4-

