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PLANS D’AUTOPROTECCIÓ

30 i 31 de maig de 2012
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Plans d’autoprotecció (PAU) i 
administració. El model català.

Núria Gasulla i Fdez.
Direcció General de Protecció Civil

Actuacions de la Direcció General de Protecció
Civil per la implantació del Decret 82/2010
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DECRET 82/2010 DINS EL MARC DE LA PROTECCIÓ CIVIL

Situacions de risc de la protecció civil (riscos col •lectius greus):

Propagació fenòmens en la població (riscos externs)

Gran concurrència

Gran vulnerabilitat
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DECRET 82/2010 DINS EL MARC DE LA PROTECCIÓ CIVIL

Integració de l’Autoprotecció en el SISTEMA DE LA PRO TECCIÓ CIVIL

Múltiples sectors públics i privats

Àmbit autonòmic i municipal

Llei 4/97:

Catàleg d’activitats i centres generadores de riscos col·lectius

Sistema d’informació sobre els riscos i procediments
Pla d’autoprotecció

Integració dels serveis d’autoprotecció

Idea bàsica de comunicació, coordinació, continuïtat en 
procediments i actuacions, etc.
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DECRET 82/2010 DINS EL MARC DE LA PROTECCIÓ CIVIL

Garanties en origen:
- Condicions d’autoprotecció

- Temps de reacció i resposta (detecció i serveis i mesures 
d’autoprotecció)
- Qualitat en l’organització i execució de l’autoprotecció (PAU). Qualitat 
funcional en la intervenció primerenca.

- Preparació dels responsables en els diferents processos (elaboració-
competència tècnica i execució-implantació)

- Comunicació i coordinació amb el sistema públic:

Sistema d’informació (dades per tots els operatius implicats)
Sistema d’avisos i comunicacions
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Configuració del sistema (hem construït un sistema de vinculació, relacions i 
procediments estructurat no només en l’emergència sinó també en la preparació a 
la resposta):

Estructuració vinculació al sistema de la protecció civil

Sistema electrònic, relació àgil, moderna i d’integració de les informacions 
(llei 11/2007 accés electrònic ciutadans als serveis públics).

Intervenció administrativa (no només per control sinó també com a relació de 
continuïtat) durant tot el procés, és a dir també implantació i simulacres.

Competència tècnica a través experiència i formació (parlem en un mateix 
llenguatge).

Sistema de suport en les sèus territorials de protecció civil, i centrals

Usuaris finalistes operatius: bombers, municipis, administracions sectorials, 
altres operatius, etc. Tot integrat en un únic tràmit.
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Característiques del procés normatiu:

1. Grup de treball. Participació autoritats de protecció civil (autoritats municipals associacions 
municipalistes) i cossos operatius (integrants bàsics sistema).

2. Informe CPCC

3. Sistema informació tramitació decret (departaments, informació pública, esmenes, etc.): 
referents amb els sectors, complex davant la seva multiplicitat. CTESC sectors econòmics i 
socials.
Atenció a sectors abans i després de l’aprovació a demanda.

4. Normativa de desplegament:
Ordre acreditació personal tècnic competent (ORDRE IRP/516/2010, de 8 de novembre)
Ordre registre dades personal tècnic acreditat (ORDRE INT/20/2011, de 8 de febrer )

Ordre creació registre electrònic PAU (ORDRE INT/193/2011, de 28 de juliol )

Ordre homologació centres per la formació (ISP) Ordre INT/192/2011, de 28 de juliol )

Ordre homologació entitats avaluadores (en desenvolupament)
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Implantació del decret:

Tramitació. 
- Tràmit independent llicència (no condiciona)
- Infraestructura. Registre electrònic Hermes (operatiu el dia d’entrada en vigor del 
decret).
- Seguretat dades segons certificat electrònic nivell 4. Signatura electrònica.

Pla de comunicació del decret i la plataforma Hermes. 
Sessions informatives:

- Decret: 23
- Hermes: 60. SSCC (22), SSTT (38)
- Múltiples atencions telefòniques, reunions sectors, etc.

- Informació web. Pàgina especial amb link a Hermes i amb informació de referència, 
guies, vídeos informatius.
- Creació d’un sistema de suport telefònic i telemàtic (mail)



19/06/2012 9



19/06/2012 10

Competència tècnica:
- Comissió Avaluadora: 11 reunions. 

- Tècnics acreditats: 750 (Local: 433, Cat.: 317).

488 publicats a web.

Formació: 229 (complement a titulació universitària)

Per experiència: 452

Examen: 87

- Formació ISP

Bàsic: 4 edicions (133)

Superior: 2 edicions (52)

-Centres acreditats: 9

Bàsic: 14 edicions en curs o acabades

Superior: 1 edició programada

- Suport a l’ISPC en el control de qualitat de centres formatius.
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Construcció del sistema de supervisió dels Plans d’Au toprotecció:

- Formació i informació personal DGPC i municipis via formació ISP (Bàsic: 27, 
Superior:7)
- Gestors d’ajuntament: 755, Consells Comarcals: 3
- Instruccions i formularis unitat criteri DGPC
- Entitats avaluadores (pendent)

Sistema de suport tècnic per les activitats:

- Guies tècniques:
- Edificis públics: escoles, hospitals, edificis municipals (teatres, poliesportius i 
ed. Administratius). Grups de treball.
- Sectors a convenir

- Suport telefònic, telemàtic i presencial SSTT
- Web. Criteris interpretació normativa. FAQs.
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Estat d’implantació de la tramitació

Activitats amb tràmits a la plataforma: 1044
Plans en tràmit d’homologació: 403

Comentaris al procés:
- Normativa estatal de protecció civil, actualitzada pel decret 82/2010
- Primers PAUs a homologar. PAUs amb alguns errors significatius.
- Importància de la formació/ capacitació. Reciclatge tècnics acreditats per experiència.
- Aplicació anàlisi del risc en l’operativitat del pla. Escenaris.
- Importància de la planificació, de la implantació, de fer simulacres. Gestionar 
emergències.


