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Pla d’Autoprotecció
Definició i objecte

Segons Decret 82/2010:

El Pla d’Autoprotecció és el document que preveu, per a una determinada 

activitat, instal·lació, centre, establiment o dependència, les emergències que 

es poden produir com a conseqüència de llur pròpia activitat i les mesures de 

resposta davant situacions de risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que 

els poden afectar.........

El Pla d’autoprotecció te per objecte organitzar els recursos existents davant un 

accident (foc, aiguat, accident, etc.) per tal d’assegurar la vida de les persones i 

minimitzar els danys materials.....
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Pla d’Autoprotecció
Antecedents BCN

A Barcelona son antecedents d’adopció de mesures d’autoprotecció a les 

activitats, instal·lacions, centres, establiments o dependències

1.La redacció i implantació dels Plans d’autoprotecció a centres docents en 

coordinació amb el Consorci d’Educació de Barcelona.

2.La implantació i redacció del Pla d’Autoprotecció a les seus de districte i altres 

edificis administratius de l’Ajuntament de Barcelona.

3.La redacció i implantació dels Plans d’Autoprotecció als Barris de Collcerola

4.El Pla d’autoprotecció del túnel viari a la Ronda del mig (Badal / Mejia

Lequerica).

5.La col·laboració en la redacció de PAU’s d’edificis singulars a BCN.

6.La participació en la redacció dels PAU’s a les estacions de “Metro” TMB.



4

Decret  82/2010
Disposició addicional Primera

Regulació específica al Municipi de Barcelona

D’acord amb les competències de l’Ajuntament de Barcelona en virtut de la Llei 

22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona; de 

l’Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis, i de la 

resta de normativa d’aplicació en matèria de regim local, correspon a 

l’Ajuntament de Barcelona regular el catàleg, la tramitació, la verificació i el 

control del plans d’autoprotecció de les instal·lacions , establiments o activitats 

d’interès per a la protecció civil local aplicant els criteris de la seva normativa.
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Decret  82/2010
Organigrama Funcional Homologació

ANNEX

I - A

ANNEX

I - C

ACTIVITATS I CENTRES D'INTERÈS PER A LA 
PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA

ACTIVITATS I CENTRES D'INTERÈS PER A LA 
PROTECCIÓ CIVIL LOCAL

ANNEX  I – C

REGISTRE PLANS 
AUTOPROTECCIÓ

Sol·licitud 

informes 

al·legacions

Emissió

informes 

al·legacions

Informes tècnics 
preceptius

Informes tècnics 
preceptius

OPERATIUS
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Decret 82/2010
PAU’s. Criteris Interpretació
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Decret  82/2010
Ajuntament de Barcelona 
(30/5/2012) 

■ Regularització del procés de gestió administrativa i homologació dels PAU’s.

■ Redactar marc legal propi adequat a la Disposició Addicional Primera

■ PAU’s Risc Antròpic. Treball Conjunt amb ICUB (Replantejament del 
Planejament actual)

■ Revisió PAU’s del Barris de Sarrià – Sant Gervasi.

■ Guia per a la redacció de Plans d’Autoprotecció



JORNADES SOBRE 
PLANS 

D’AUTOPROTECCIÓ

30 i 31 de maig


