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Una primera ullada al sector

Sector en efervescència:
• Formació a dojo (ISPC, col·legis 

professionals i altres)
• Incompliment de terminis
• Disbauxa del mercat
• Dubtes en la interpretació del Decret
• Millora significativa del sector però amb 

riscos



Disbauxa del mercat

� Atracció de tècnics en atur, enginyeries 
sense projectes petites i grans…
� Intersecció amb serveis de prevenció
� Forquilles de preus desconcertants
� Preus per sota de cost:

– Ofertes i/o barems per sota del cost directe 
diari de un tècnic

– Revisió/adaptació o redacció de un nou?

– Valor de la responsabilitat del tècnic que 
signa? Incidència plataforma Hermes?



Interpretació: TIDPAU EIC

“Taula per a la interpretació i desenvolupament dels plans 
d’autoprotecció segons el decret 82/2010” impulsada 
des del Col·legi d’Enginyers Industrials

• Objectius:
� Detectar problemes i mancances (visió redactors de PAU)
� Transmetre-les a la DGPC i proposar solucions
� Recomanar opcions per defecte als tècnics redactors

• Components actius:
− Col·legis Professionals: Enginyers Industrials, Enginyers 

Tècnics, Arquitectes, Arquitectes Tècnics.
− Diputació de Barcelona
− Associació de Tècnics de Protecció Civil de Catalunya



Millora evident del sector PAU

• Decret 82/2010 una bona base legal per als 
tècnics que necessitaven recolzament extern 
per tirar endavant els projectes interns

• Segon pas post-legalització d’activitats noves

• Detecció mancances via avaluació condicions 
d’evacuació i altres. Millores.

• Assignació concreta (progressiva però evident) 
de rols en cas d’emergència



Riscos

• Homologació per silenci administratiu positiu de molts 
PAU d’interès municipal (“C”)

• Perversió del sistema. Esperança: que acabi 
autoregulant-se eliminant titulars i tècnics “suïcides” i 
mantenint els titulars i tècnics responsables (que 
subsistiran, si aconsegueixen aguantar...) 

• Possible divisió del mercat entre tècnics competents 
redactors i tècnics competents avaluadors via entitats 
avaluadores (pendent de desplegament)


