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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:
Definir què són i com s’ha de donar resposta als criteris d’homogabilitat dels PAU.

DEFINICIONS:
Homologació dels plans d’autoprotecció: un pla d’autoprotecció és homologable quan
compleix tots els requisits que marca aquest Decret i que li són aplicables, i en conseqüència
és:
• Complet, amb contingut suficient en tots els apartats que li són aplicables.
• Concret, és a dir, específic d’aquella instal·lació o activitat i el seu entorn actual.
• Pràctic i viable, ajustat a la realitat diària d’aquella instal·lació i aplicable en cas d’una
emergència real.
• Integrable en el sistema de protecció civil de Catalunya, tant des del punt de vista
normatiu com operatiu.

ACORDS:
A continuació s’exposen un seguit d’aclariments sobre quina informació ha de aportar un PAU
homologable:
Pla complet:
-

D’acord amb l’índex corresponent i redactat sense dades innecessàries, i de manera
entenedora (p.e. quadres, gràfics, etc)

-

Criteris clars en cada punt i disseny modular de fàcil implantació. No confondre el PAU amb
un projecte de protecció contra incendis (veure l’Article 28 del Decret 30/2015, Informe
tècnic previ a l’homologació i SP-125 ELABORACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ O
AVALUACIONS DE RISCOS LABORALS I ADEQUACIÓ DELS EDIFICIS A LA
NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA D’INCENDIS)

-

Avaluar les zones de risc, avaluació condicions d’evacuació i condicions de confinament
reals.

-

Riscos externs (PPC municipal, Mapa de risc de protecció civil de Catalunya...)

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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Pla concret:
-

Perquè un PAU sigui útil cal que sigui específic d’aquella activitat, centre o instal·lació, i del
seu entorn actual.

-

Caldrà adaptar el PAU de l’activitat ordinària o redactar-ne un de nou en funció de les
activitats extraordinàries que es vulguin desenvolupar en centres o instal·lacions. (Veure
Recomanació R2 de la TIDPAU)

-

Evitar les generalitats i redactar un PAU a mida per a cada activitat, centre o instal·lació i
adaptant els rols de l’organigrama de l’emergència als seus usuaris (treballadors, públic,
clients, etc)

Pla viable:
-

Aplicable sempre: cadena de substitucions en diversos escenaris hipotètics, etc, de manera
que en qualsevol situació el PAU funcioni.

-

Ha de contemplar totes les possibles activitats que es puguin desenvolupar en centre o
instal·lació (p.ex. Poliesportius, sales polivalents, etc).

-

Tenir identificades les zones d’especial interès per poder establir les actuacions necessàries
en situacions de mínims en l’organigrama de l’emergència

-

Ben implantat: cal haver testejat el PAU mitjançant simulacres i informant a tots els usuaris
de l’activitat, centre o instal·lació.

Pla integrable:
-

Plans d'autoprotecció com a base del sistema de protecció civil de Catalunya.

-

Nivells d’integració: avisos inicials, coordinació operativa, coordinació institucional o
corporativa, coordinació entre centres de control.

Exemple d’integració:

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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