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1. Revisió del Decret 82/2010
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El Decret 82/2010 , a la seva disposició addicional segona, preveu la seva 
actualització!

La DGPC està preparant un projecte de decret de 
modificació del Decret 82/2010

Disposició addicional Segona
Actualització del catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció
Aquest catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció ha de ser actualitzat, si escau, als quatre anys de l’entrada 
en vigor d’aquest Decret, sobre la base de l’experiència adquirida com a 
conseqüència de la seva aplicació .
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Aspectes que NO canviaran

•Divisió de tipologia d’activitats en IA, IB i IC

•Procediment administratiu

•Tècnics acreditats

•HERMES

Instal·lacions afectades HERMES

Serveis públics 
d’emergència

Ajuntaments

DGPC
CPCC
Delegació del Govern de l’Estat 
(correfocs i castells de foc)
Subdirecció General de Seguretat 
Industrial

CECAT
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Aspectes principals que es tindran en compte en la revisió

�Actualització del catàleg. Per exemple:

- Instal�lacions radiològiques:
Instal·lacions nuclears i radioactives: les regulades pel Reial decret 35/2008, de
18 de gener, pel qual es modifica el Reglament sobre instal·lacions nuclears i 
radioactives, aprovat pel Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre

- Activitats amb residus perillosos
Activitats de gestió de residus perillosos: aquelles activitats de recollida, 
emmagatzemament, valorització o eliminació de residus perillosos, d’acord amb el 
que estableix la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, modificada per la Llei 
62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social

- Activitats i infraestructures energètiques: 
Centres o instal·lacions destinats a la producció d’energia elèctrica: els de potència 
nominal igual o superior a 50 MW

�Annex III Mitjans d’autoprotecció mínims: revisió en profunditat
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Aspectes principals que es tindran en compte en la revisió

�Agilitació/flexibilització de certs tràmits: Possibilitat que les 

actualitzacions del PAU siguin lliurades pel titular de l’activitat o 

persona en qui delegui 

�Altres qüestions: 

- aclarir el còmput de terminis en el cas d’activitats temporals 

de curta durada

- PEM en comptes de PAU

�Possibilitat d’establir un calendari alternatiu de compliment de les 

obligacions del Decret, per casos justificats en base a un criteri 

econòmic. Sol�licitud motivada i resolució estimatòria del DGPC 
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2. Altres línies de treball
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Annex IA Annex IC

Establiments d’ús residencial públic: aquells en 
els quals es desenvolupen activitats de residència o 
centres de dia destinats a persones ancianes, amb 
discapacitat física o psíquica, o aquells en els quals 
habitualment hi hagi ocupants que no puguin 
realitzar una evacuació pels seus propis mitjans i que 
afecti 100 o més persones.

Residències de gent 
gran o de persones 
amb mobilitat 
reduïda no incloses 
en l’apartat A (<100 
persones).

Guia per a l’elaboració de PAU de

RESIDÈNCIES I CENTRES DE DIA

Elaboració de guies tècniques de suport a l’elaboració de PAU



10

Guia per a l’elaboració de PAU de

RESIDÈNCIES I CENTRES DE DIA

Bombers de la Generalitat 

SEM

Ajuntament de Barcelona (protecció civil)

AMC

FMC

ICASS

Elaboració de guies tècniques de suport a l’elaboració de PAU
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Guia per a l’elaboració de PAU de

LLARS D’INFANTS

Annex IC

Les llars d’infants i les ludoteques

Elaboració de guies tècniques de suport a l’elaboració de PAU
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Guia per a l’elaboració de PAU de

LLARS D’INFANTS

Bombers de la Generalitat 

SEM

Ajuntament de Barcelona (protecció civil - Bombers)

AMC

FMC

Institut Municipal d’Educació

Diputació de Barcelona

Associació de llars d’infants

Associació catalana de llars d’infants

Elaboració de guies tècniques de suport a l’elaboració de PAU
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Guia per a l’elaboració de PAU de

CÀMPINGS

Elaboració de guies tècniques de suport a l’elaboració de PAU
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• CAPÍTOL 5 del Decret 82/2010 Entitats avaluadores acreditades

Art 24 La DGPC és la responsable de l’acreditació de les entitats avaluadores

Art 24 La DGPC ha de crear el registre d’entitats avaluadores acreditades

Criteris per incloure activitats, per resolució motivada de DGPC:

 elements vulnerables o molt vulnerables que estiguin ubicats a les zones de 
risc del Plaseqcat

 elements vulnerables o molt vulnerables que estiguin ubicats a les zones de 
risc d’altres plans

 activitats o centres que presenten dificultats d’accés per als serveis de rescat 
o que no poden rebre auxili en un temps inferior a 20 minuts

 altres activitats 

Impuls a l’annex IB del Decret

Desplegament normatiu de les entitats acreditades
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3. Alguns aclariments
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108
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COMISSIÓ D’INTERPRETACIÓ (tècnico -
jurídica)

CPCC
Proposta de 

criteris 
d’interpretació
del Decret 
82/2010

Criteris d’interpretació validats per la CPCC:

Inici > Àrees d'actuació > Protecció civil > Plans d'autoprotecció i registre 
electrònic HERMES
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Aspectes principals d’interpretació del Decret vigent - CPCCCPCCCPCCCPCC

C.1.c) Concerts o espectacles públics, 
activitats recreatives i activitats esportives en 
espais no tancats a l’aire lliure, no inclosos en 
l’apartat A, amb un nombre d’assistents previst 
inferior a 15.000 persones i superior a 1.000 
persones. 

Possibilitat de fer PEM en comptes 
de PAU sempre que:

• tinguin caràcter periòdic, 

• siguin de titularitat municipal, 

•i en les que els serveis d’emergència de l’ajuntament estiguin 

directament implicats en l’autoprotecció i gestió de l’emergència

de l’activitat de forma majoritària, i també estiguin implicats els 
responsables de les organitzacions vinculades a la citada activitat, 
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Aspectes principals d’interpretació del Decret vigent - CPCCCPCCCPCCCPCC

C.1.c) Concerts o espectacles públics, 
activitats recreatives i activitats esportives en 
espais no tancats a l’aire lliure, no inclosos en 
l’apartat A, amb un nombre d’assistents previst 
inferior a 15.000 persones i superior a 1.000 
persones. 

•el PEM tingui com a mínim l’objectiu de seguretat previst en el 
PAU. Tenir l’objectiu de seguretat previst en el PAU vol dir que els 
serveis d’emergència de l’ajuntament que constin en el PEM han de 
preveure la detecció de l’emergència, l’alerta als equips actuants 
interns i l’alarma als participants, la intervenció coordinada sobre 
l’emergència preveient les accions que siguin necessàries (evacuació, 
confinament, atenció sanitària,....), i la informació en emergència a 
totes aquelles persones que poguessin estar exposades al risc.

Possibilitat de fer PEM en comptes 
de PAU sempre que:
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•És obligada la seva presentació a la CPCC per a la seva homologació. 

•Els terminis de presentació són els mateixos que es preveuen pels 
PAUs al Decret 82/2010. 

•Els recursos previstos a l’annex III del citat Decret s’han de disposar 
en els terminis que s’esmenten al Decret.

Supòsits d’aplicació: Festes majors, fires al carrer, cavalcades, carnavals, 

etc.

Aspectes principals d’interpretació del Decret vigent - CPCCCPCCCPCCCPCC

C.1.c) Concerts o espectacles públics, 
activitats recreatives i activitats esportives en 
espais no tancats a l’aire lliure, no inclosos en 
l’apartat A, amb un nombre d’assistents previst 
inferior a 15.000 persones i superior a 1.000 
persones. 

En cas d’elaborar el PEM, cal tenir 
presents els següents aspectes:
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Aspectes principals d’interpretació del Decret vigent - CPCCCPCCCPCCCPCC

Annex I, apartat A, Epígraf  2, Activitats sense 
reglamentació sectorial específica, apartat i) relatiu a
Altres activitats: definides com  aquelles altres activitats 
desenvolupades en centres, establiments, espais, 
instal�lacions o dependències o mitjans anàlegs que 
compleixin
alguna de les característiques següents:
►Estacions d’esquí

Les pistes d’esquí nòrdic NO estan afectades pel Decret 82/2010,de 29 
de juny perquè no es consideren estacions d’esquí. No obstant,  les que 
tinguin  una ocupació de més  mil persones estaran sotmeses al reiterat 
decret per l’annex I, C.1.c).
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Aclariment respecte el Decret 82/2010

PAU i compliment de la normativa de prevenció d’incendis.

Un PAU ha de determinar si l’edifici compleix amb la 

normativa de prevenció d’incendis? 

NO :
(article 4)

“en el cas que el supòsit més greu d’emergència de l’establiment sigui l’incendi d’aquest, el 
compliment de la normativa específica de seguretat contraincendis és suficient per 
demostrar les condicions d’evacuabilitat de la inst al·lació”

“Han de ser objecte d’especial estudi les condicions d’autoprotecció dels centres, 
instal·lacions, establiments o activitats ubicades en zones de risc dels establiments afectats per 
la normativa d’AAGG. A aquests efectes, s’entén en tot cas com a zona de risc, la ZI. 
Addicionalment, en funció de la tipologia d’ocupants, també es considera com a zona de risc la 
ZA”
“En el cas d’activitats a l’aire lliure ubicades a la ZI d’AAGG cal garantir que la població pot 
accedir a edificis aptes per al confinament, en un temps no superior a 8 minuts, llevat que el 
PEE de la instal.lació que els afecta estableixi un temps menor”
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Gràcies per la vostra atenció


