Circular 15/08 – 5 de març de 2015
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
En el DOGC núm. 6824, d’avui, 5 de març, s’ha publicat el 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.
El decret pel qual es crea aquest catàleg té una estructura més senzilla i amb una relació
d’activitats i centres més acurada i precisa pel que fa a l’obligació d’adoptar aquestes
mesures d’autoprotecció que el decret de 2010 que regulava aquesta matèria. L’objectiu és
simplificar en temps i costos la tramitació i el registre dels plans d’autoprotecció (PAU) que
han de presentar els organitzadors d’activitats de concurrència pública i els titulars
d’instal·lacions (industrials, sanitàries, residencials i escolars...), sense que aquesta
simplificació disminueixi la seguretat de les seves activitats i instal·lacions.
Alguns dels canvis d’aquest decret respecte el del 2010 són:
 El 25% d’activitats i instal·lacions de més baix risc ja no tenen l’obligació de redactar
un PAU. També en queden exemptes la majoria d’activitats d’oci, esportives i
culturals de caràcter local, com actuacions castelleres, competicions esportives de
baixa participació o exposicions.
 El criteri que marca l’elaboració del pla especial d’autoprotecció per a les activitats
que es facin en centres o a l’exterior, i també per a les sanitàries, docents i
residencials públiques, passa de 1.000 a 10.000 persones quan són a l’aire lliure, i
de 500 a 5.000 quan són en espais delimitats.
 El hotels o discoteques, que ara tenien un llindar en 500 persones, passen a 1.000,
d’acord amb la normativa estatal bàsica.
Per veure la disposició, cliqueu aquí.
Rebeu una cordial salutació,
Marina Figueras Carreró
Cap de Comunicació de la FHCG
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