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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:
Donar alternatives a l’aplicació del Decret 30/2015 en situacions amb més d’un possible
candidat a titular del PAU.

DEFINICIONS (extretes del Decret 30/2015):
Persona titular de l’activitat: és la persona física o jurídica que explota l’establiment, espai,
dependència o instal·lació on es desenvolupen les activitats. És el o la responsable que
s’elabori, s’implanti i es mantingui actualitzat i operatiu el pla, així com les tramitacions
administratives corresponents.
Persona titular del centre: és la persona física o jurídica que és propietària i que, per tant, és
responsable que s’elabori, s’implanti i es mantingui actualitzat i operatiu el pla, així com les
tramitacions administratives corresponents.
Centre, establiment, instal·lació o dependència: la totalitat de la zona, sota control d’una
persona titular, coberta o a l’aire lliure, on es desenvolupa una activitat.
Obligacions generals de la persona titular de l’ activitat
Article 4, Decret 30/2015
b) Comunicar i elaborar des de l’inici de l’activitat el pla d’autoprotecció corresponent, d’acord
amb el contingut que s’estableix en aquest Decret i en els seus annexos, el qual haurà d’estar
implantat necessàriament durant el primer any de vigència del pla.
Article 5, Decret 30/2015
a) El pla d’autoprotecció, així com la seva revisió i actualització, ha de ser elaborat i signat per
personal tècnic competent i ha d’estar subscrit igualment per la persona titular de l’activitat, si
és una persona física, o per la persona que la representi, si és una persona jurídica.
c) Els centres, establiments, espais, instal·lacions i dependències que hagin de disposar de pla
d’autoprotecció han d’integrar en el seu pla els plans de les diferents activitats que es trobin
físicament en aquests, així com preveure la resta d’activitats no incloses en el Decret. En
aquests centres, establiments, espais, instal·lacions i dependències es pot admetre un pla
d’autoprotecció integral únic, sempre que es prevegin tots els riscos particulars de cada una
de les activitats que continguin i sempre que es consideri l’efecte dòmino entre aquestes.
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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Així mateix, en el cas de les infraestructures de subministraments bàsics, viàries o ferroviàries
amb instal·lacions incloses a l’annex I d’aquest Decret, es pot admetre un únic pla
d’autoprotecció integral per a tota la infraestructura de subministraments bàsics, viària o
ferroviària, sempre que aquest integri els plans d’autoprotecció específicament elaborats per a
les instal·lacions incloses a l’annex I. A l’efecte d’implantació, les instal·lacions incloses a
l’annex I han de donar compliment a tots els requisits especificats en aquest article.
d) Les persones titulars de les diferents activitats, en règim d’arrendament, concessió o
contracte, que es trobin físicament en els centres, establiments, espais, instal·lacions i
dependències que hagin de disposar de pla d’autoprotecció, d’acord amb el que estableix
l’annex I, han d’elaborar, implantar i integrar els seus plans, amb els seus propis mitjans i
recursos, excepte si expressament s’estableix quelcom diferent per contracte.

ACORDS:
De la lectura dels articles anteriors del decret 30/2015 es desprèn que:
1. El fet d’englobar totes les activitats en un únic PAU, integral i únic, és una opció.
2. L’alternativa és que el titular del centre, establiment, espai, instal·lació o dependència
(CEEIP) elabori un PAU exclusiu dels espais comuns i que la resta d’activitats
associades redactin el seu propi PAU segons el Decret 30/2015, si es troba dins de
l’Annex I del decret o bé redacti les mesures d’emergències o pla d’emergència segons
convingui.
3. Totes les activitats s’han de coordinar i integrar entre elles i, si s’escau, cal que s’integrin
en els PAU d’’àmbit superior.
En qualsevol cas, aquesta opció no implica que hi hagi una duplicitat dels mitjans necessaris
segons l’Annex III, Mitjans d’autoprotecció mínims del Decret 30/2015.
S’haurà de garantir la coherència de tots els documents i accions independentment del PAU
que l’elabori.
• Organigrama de l’emergència
• Avisos a realitzar (112, CECAT o centre de recepció d’alarmes del CEEIP)
• Vies d’evacuació
• Aplicació de les mesures 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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 Evacuació / Confinament
 Recepció d’Ajuda Externa
 Integració dels sistemes de detecció

CONCLUSIONS I RECOMANACIONS:
Aprofitant l’opció que ofereix l’article 5 del Decret 30/2015 i havent estudiat les casuístiques
d’aquestes situacions complexes, es recomana fer un únic PAU, que garanteixi la màxima
integració i coordinació de mitjans per augmentar l’eficiència de la resposta en l’activació
d’algun dels nivells del PAU.
En cas de que es decideixi fer un PAU per a cada activitat diferent que es desenvolupi en el
mateix centre, establiment, espai, instal·lació o dependència, caldrà garantir i justificar la
integració de cada PAU en el PAU principal.
Sigui quina sigui la opció escollida, cal tenir sempre present la integració dels PAU tant en
l’àmbit superior com a l’àmbit inferior. Les consideracions a tenir en compte entre tots els actors
d’un PAU són:
-

Comunicar

-

Coordinar

-

Compartir

-

Col·laborar

Alguns exemples d’aquestes situacions serien:
-

Centre comercial

-

Edifici de gran alçada amb diferents llogaters a les plantes, on alguna d’aquestes
plantes no està afectada pel Decret 30/2015. Aquesta serà convenient que estigui
integrada en el PAU del conjunt de l’edifici.

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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