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ORDRE
IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d’acreditació del personal
tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit de la
protecció civil.
L’obligació dels poders públics de garantir el dret a la vida i a la integritat física, com el més important de tots els drets fonamentals, inclòs a l’article 15 de la
Constitució espanyola, s’ha de plantejar no solament de manera que la ciutadania
assoleixi la protecció a través de les administracions públiques, sinó que s’ha de
procurar també l’adopció de mesures destinades a la prevenció i control de riscos
en el seu origen, així com a l’actuació inicial en les situacions d’emergència que
poguessin presentar-se.
La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, preveu els aspectes relatius a l’autoprotecció, i determina en el seu article 7.2 que “El Govern
ha de determinar per reglament el Catàleg d’activitats i els tipus de centres a què
es refereix l’apartat 1, i també les mesures mínimes a adoptar en cada cas, d’acord
amb les directrius bàsiques d’autoprotecció establertes per la legislació vigent.
En el procediment d’elaboració d’aquest Catàleg s’han d’escoltar les persones,
les entitats i els centres afectats, directament o per mitjà de llurs organitzacions
associatives.”
L’Estatut d’autonomia de Catalunya de l’any 2006, concretament l’article 132,
atribueix a la Generalitat de Catalunya competència exclusiva en la matèria de protecció civil, que inclou en tot cas la regulació, la planificació i l’execució de mesures
relatives a les emergències i la seguretat civil, que inclouen el servei de prevenció
i extinció d’incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals en aquesta
matèria, respectant el que estableixi l’Estat en l’exercici de les seves competències
en matèria de seguretat pública.
El Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures,
desenvolupa els preceptes relatius a l’autoprotecció recollits a la Llei 4/1997, de 20
de maig, de protecció civil de Catalunya, i té per objecte regular les actuacions
destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció en les empreses i, en
general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions
de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els centres i les
instal·lacions i les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats
de manera especialment greu.
El referit Decret, en el seu article 4, preveu que una de les obligacions generals
de les persones titulars de les activitats i centres inclosos dins l’àmbit de la seva
aplicació és la d’elaborar el pla d’autoprotecció corresponent a l’activitat, d’acord
amb el contingut que s’estableix a l’annex 2. El pla d’autoprotecció, segons l’apartat
1.b) de l’article 5 del mateix Decret, ha de ser elaborat i signat per personal tècnic
competent per dictaminar sobre aquells aspectes relacionats amb l’autoprotecció
davant els riscos a què estigui subjecta l’activitat.
L’article 17 del Decret 82/2010, de 29 de juny, estableix diferents alternatives per
acreditar el personal tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció i, específicament, l’apartat 7 preveu que el procediment administratiu per a l’acreditació de
personal tècnic competent es desplegarà mitjançant una ordre de la persona titular
del departament competent en matèria de protecció civil.
Es fa necessari, doncs, establir els requisits i el procediment d’acreditació del
personal tècnic competent per elaborar els plans d’autoprotecció en aplicació del
que disposa el Decret 82/2010, de 29 de juny, abans citat.
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En conseqüència, vist l’informe de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya,
de conformitat amb el que disposen l’article 17.7 i la disposició final primera del
Decret 82/2010, de 29 de juny, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,
ORDENO:
Article 1
Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre regula el procediment d’acreditació del personal tècnic competent
per a l’elaboració dels plans d’autoprotecció als que fa referència el Decret 82/2010,
de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
La Comissió de Protecció Civil de Catalunya i les comissions de protecció civil
locals han de verificar que els plans d’autoprotecció han estat elaborats per personal tècnic degudament acreditat de conformitat amb aquesta Ordre, als efectes de
l’homologació del pla, d’acord amb el que estableixen els articles 15 i 16 del Decret
82/2010, de 29 de juny.
Article 2
Personal tècnic que pot obtenir l’acreditació per elaborar plans d’autoprotecció
2.1 Poden obtenir l’acreditació per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats
i centres d’interès per a la protecció civil local:
a) Personal amb titulació universitària que pugui justificar una experiència suficient en l’elaboració de plans d’autoprotecció d’activitats i centres d’interès per a la
protecció civil local. S’entén com experiència suficient l’elaboració, amb anterioritat
a l’entrada en vigor del Decret 82/2010, de 29 de juny, d’un mínim de tres plans
d’autoprotecció d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local.
Aquesta experiència s’ha de justificar mitjançant certificats emesos pels corresponents ajuntaments o, si escau, col·legis professionals, en els quals es faci constar
que l’interessat o interessada ha elaborat, per compte propi o aliè, plans de protecció
civil d’àmbit local o plans d’autoprotecció d’activitats i centres d’interès per a la
protecció civil local.
b) Personal amb titulació universitària que superi un curs de formació bàsica per
elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció
civil local, o alternativament, realitzi i superi un examen en el qual es demostrin
els seus coneixements en aquesta matèria.
Tant el curs de formació bàsica com l’examen alternatiu seran impartits per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i/o per institucions i entitats reconegudes
per aquell, seguint les directrius de la direcció general competent en matèria de
protecció civil.
Amb la realització del curs de formació bàsica s’han d’assolir competències, com
a mínim, en els àmbits que es detallen a l’annex 1 d’aquesta Ordre.
c) Personal que hagi prestat serveis com a tècnic o tècnica a la direcció general competent en matèria de protecció civil durant un període mínim de tres
anys i que, transcorregut aquest termini, deixi de prestar-ne. S’ha de justificar
mitjançant certificat emès per la direcció general competent en matèria de
protecció civil.
d) Els tècnics o tècniques de protecció civil dels municipis, dels consells comarcals o d’altres ens supramunicipals recollits al Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, que justifiquin les seves funcions mitjançant un
contracte o nomenament de durada total o acumulada no inferior a tres anys, i
en el qual consti expressament o mitjançant certificat expedit per l’ajuntament,
el consell comarcal o l’ens supramunicipal on hagi prestat els seus serveis, que el
tècnic o tècnica ha desenvolupat tasques de protecció civil amb caràcter exclusiu
com a mínim durant tres anys.
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2.2 Poden obtenir l’acreditació per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya d’acord amb l’annex
1, epígrafs A i B, del Decret 82/2010, de 29 de juny:
a) Personal amb titulació universitària que pugui justificar una experiència
suficient en l’elaboració de plans d’autoprotecció d’activitats i centres d’interès per
a la protecció civil de Catalunya. S’entén com experiència suficient l’elaboració,
amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret 82/2010, de 29 de juny, d’un mínim
de tres plans d’autoprotecció per a la protecció civil de Catalunya.
Aquesta experiència s’ha de justificar mitjançant certificat emès pel col·legi
professional corresponent, per les persones titulars de les activitats per a les quals
han estat elaborats els plans d’autoprotecció o per la persona titular de l’activitat,
organisme o administració per a la qual els han elaborat.
b) Personal amb titulació universitària que ha estat acreditat per a l’elaboració de
plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local
i que realitzi un curs de formació superior per elaborar plans d’autoprotecció de les
activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya d’acord amb l’annex
1, epígrafs A i B, del Decret 82/2010, de 29 de juny, o alternativament realitzi i superi
un examen en el qual es demostrin els seus coneixements en aquesta matèria.
Tant el curs de formació superior com l’examen alternatiu són impartits per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i/o per institucions i entitats reconegudes
per aquell, seguint les directrius de la direcció general competent en matèria de
protecció civil.
Amb la realització del curs de formació superior s’han d’assolir competències,
com a mínim, en els àmbits que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Ordre.
c) Personal que hagi prestat serveis com a tècnic o tècnica a la direcció general
competent en matèria de protecció civil durant un període mínim de tres anys i
que, transcorregut aquest termini, deixi de prestar-ne. S’ha de justificar mitjançant
certificat emès per la direcció general competent en matèria de protecció civil.
Article 3
Procediment d’acreditació
3.1 Les persones interessades en acreditar-se com a personal tècnic competent
per a elaborar plans d’autoprotecció han de presentar sol·licitud dirigida a la direcció general competent en matèria de protecció civil per mitjans telemàtics, sens
perjudici que es puguin presentar per qualsevol de les formes que preveu l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
3.2 Les sol·licituds han d’anar acompanyades de les còpies compulsades dels
títols que justifiquin la formació requerida i dels certificats acreditatius dels requisits
exigits i que s’especifiquen a l’article 2, així com la justificació de titulació, formació
i/o experiència curricular respecte dels diferents sectors d’activitat especificats a
l’annex 3 d’aquesta Ordre.
En la sol·licitud, cal formular-hi una declaració responsable de la veracitat de les
dades al·legades i de tota la documentació aportada per la persona sol·licitant, que
s’hi ha de detallar. Així, també s’hi ha de fer constar que la manca de veracitat de
la informació o documentació necessària per a l’emissió de l’acreditació comporta
la seva invalidesa a tots els efectes.
3.3 Les sol·licituds d’acreditació com a personal tècnic competent per a
elaborar plans d’autoprotecció han de ser objecte de valoració per la Comissió
avaluadora. La Direcció de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha de
nomenar les persones membres de la Comissió, de la que han de formar part personal del mateix Institut i personal de la direcció general competent en matèria de
protecció civil; aquest darrer personal de la direcció general ha ser proposat per
la persona titular de la direcció general competent en matèria de protecció civil.
Després de verificar les dades presentades, en el cas que es detectin incidències,
l’esmentada Comissió avaluadora les ha de comunicar a la persona sol·licitant.
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La persona interessada disposa d’un termini de deu dies hàbils per aportar la
documentació requerida o esmenar-la. Un cop transcorregut aquest termini sense
aportar la documentació requerida, s’entén que l’interessat o interessada desisteix
de la seva sol·licitud.
Un cop la Comissió avaluadora rebi tota la documentació, l’ha d’estudiar i elevar
proposta d’acreditació en la qual s’ha d’especificar l’àmbit i el sector d’activitat dels
plans d’autoprotecció per a la redacció dels quals el/la sol·licitant pot ser acreditat/
ada, a la vista de l’experiència i de la formació acreditades en els diferents sectors
d’activitat que es detallen a l’annex 3 d’aquesta Ordre.
3.4 El/la president/a de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha d’emetre
la resolució d’acreditació com a personal tècnic competent per a elaborar plans
d’autoprotecció en el sector o sectors d’activitat corresponents a proposta de la
Comissió avaluadora.
3.5 El termini màxim per resoldre de manera motivada i notificar les resolucions relatives a les sol·licituds d’acreditació com a personal tècnic competent per
a elaborar plans d’autoprotecció és de sis mesos, comptats a partir de la data de
presentació de la sol·licitud amb tota la documentació corresponent. Aquest termini
màxim queda suspès, en el cas de que s’hagi requerit a l’interessat o interessada
perquè aporti documentació o esmeni la documentació aportada, pel temps que
transcorri entre la notificació del requeriment i el seu efectiu compliment per la
persona destinatària o, en el seu defecte, el transcurs del termini concedit.
Transcorregut el termini màxim per resoldre sense que s’hagi dictat resolució
expressa, les sol·licituds s’entenen estimades per silenci administratiu, sense perjudici del que estableix l’article 62.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en
relació amb els actes presumptes.
3.6 Contra la resolució dictada pel/per la president/a de l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades
poden interposar potestativament, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada,
en el termini d’un mes com preveu l’article 117 de la Llei esmentada, o bé recurs
contenciós administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos, davant el jutjat contenciós administratiu que correspongui, d’acord amb el
que estableixen els articles 8.2 i 14 de l’esmentada Llei. Igualment, les persones
interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.
3.7 Les dades del personal tècnic que s’acrediti com a competent per a elaborar
plans d’autoprotecció han de passar a formar part d’un fitxer gestionat per la direcció
general competent en matèria de protecció civil.
Article 4
Formació contínua del personal tècnic acreditat
Per tal de facilitar l’actualització dels coneixements del personal tècnic
acreditat per a elaborar plans d’autoprotecció, a proposta de la direcció general competent en matèria de protecció civil, l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya ha d’organitzar cursos de formació contínua sobre la matèria. La
formació contínua que el personal tècnic superi s’ha de fer constar en el registre
de personal tècnic acreditat a petició de l’interessat o interessada, d’acord amb
el corresponent fitxer.
Barcelona, 8 de novembre de 2010
JOAN SAURA I LAPORTA
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
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ANNEX 1
Àmbits en els que s’han d’assolir unes competències mínimes amb els curs de formació bàsica per elaborar plans d’autoprotecció (PAU) de les activitats i centres
d’interès per a la protecció civil local d’acord amb l’annex 1, epígraf C, del Decret
82/2010, de 29 de juny
1. Introducció bàsica a la protecció civil:
Introducció bàsica a la protecció civil.
La Prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya.
La gestió de les emergències.
Tecnologies de suport a la protecció civil.
2. Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d’Autoprotecció:
Normes bàsiques.
Normes tècniques.
3. Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboraciWó i implantació:
Introducció bàsica a la redacció d’un PAU.
Anàlisi del risc d’un PAU.
Descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció d’un PAU.
Estructura organitzativa d’un PAU.
Implantació, manteniment i actualització d’un PAU.
ANNEX 2
Àmbits en els quals s’han d’assolir unes competències mínimes amb el curs de
formació superior per a elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres
d’interès per a la protecció civil de Catalunya d’acord amb l’annex 1, epígrafs A
i B, del Decret 82/2010, de 29 de juny.
1. Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d’Autoprotecció
Normativa relativa a activitats amb mercaderies perilloses (en endavant
MMPP):
a) Instal·lacions amb MMPP (Seveso).
b) Instal·lacions amb explosius.
c) Instal·lacions amb substàncies radioactives.
d) Instal·lacions amb matèries biològiques perilloses.
e) Conduccions de MMPP, fitxes de seguretat i altres.
Normativa relativa a activitats en instal·lacions, infraestructures i altres:
a) Normativa de prevenció i seguretat contra incendis en activitats, establiments,
infraestructures i edificis. Reglament de seguretat contra incendis en establiments
industrials.
b) Mineria.
c) Preses i embassaments.
d) Transport de persones i de material (carreteres/túnels, ports, aeroports, entre
d’altres).
e) EGAs (Edificis de Gran Alçada).
f) Serveis bàsics.
2. Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboració
Introducció bàsica a la redacció d’un PAU
Activitats.
Continguts mínims d’un PAU.
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Descripció d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en Protecció
Civil.
Quines són les activitats i els centres amb obligació d’autoprotecció en protecció
civil.
Implicacions pel fet de ser una activitat amb obligació d’autoprotecció en protecció civil.
Escenaris d’un PAU (accidents que poden activar un PAU).
Classificació de tipus d’instal·lacions que han de tenir un PAU.
Identificació i classificació de les emergències.
Guies del Consell de Seguretat Nuclear per a l’elaboració de plans d’emergència
interior per a instal·lacions nuclears i radioactives
Anàlisi del risc d’un PAU.
Tipus de risc associat a activitats del Decret PAU.
a) Transport de MMPP.
b) Instal·lacions de MMPP.
c) Substàncies radioactives.
d) Instal·lacions i infraestructures: carreteres, túnels, ports, aeroports, serveis
bàsics, entre d’altres.
e) Instal·lacions i infraestructures: preses i embassaments.

ANNEX 3
Formació i/o experiència a acreditar a l’àmbit de les activitats i centres d’interès
per a la protecció civil de Catalunya per sectors d’activitat
1. Indústries químiques, de matèries perilloses, explosives i en general:
Activitats industrials i d’emmagatzematge amb reglamentació sectorial especíica:
1.1 ITC EPQ-1 (emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles), de
capacitat major a 200 m³.
1.2 ITC EPQ-2 (emmagatzematge d’òxid d’etilè), de capacitat major a 1 t.
1.3 ITC EPQ-3 (emmagatzematge de clor), de capacitat major a 4 t.
1.4 ITC EPQ-4 (emmagatzematge d’amoníac anhidre), de capacitat major a
3 t.
1.5 ITC EPQ-5 (emmagatzematge d’ampolles i botellons de gasos comprimits
liquats i dissolts a pressió), de categoria 4 o 5.
1.6 ITC EPQ-6 (emmagatzematge de líquids corrosius), de capacitat major a
500 m³.
1.7 ITC EPQ-7 (emmagatzematge de líquids tòxics), de capacitat major a 200
m³.
1.8 ITC-EPQ-8 (emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic, amb
alt contingut de nitrogen), de capacitat major a 200 t.
1.9 Establiments afectats per la normativa per la qual s’aproven mesures de
control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervenen substàncies
perilloses.
1.10 Establiments en què intervenen explosius: aquells regulats en l’Ordre
ministerial PRE/252/2006, de 6 de febrer, per la que s’actualitza la Instrucció Tècnica Complementària número 10 sobre prevenció d’accidents greus del Reglament
d’explosius, aprovat pel Reial decret 230/1998, de 16 de febrer.
1.11 Activitats de Gestió de Residus Perillosos: aquelles activitats de recollida,
emmagatzematge, valorització o eliminació de residus perillosos, d’acord amb l’establert en 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.
1.12 Explotacions i indústries relacionades amb la mineria sempre que s’hi
desenvolupi activitat subterrània o bé disposin de més de 20 treballadors: aquelles
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regulades pel Reial decret 863/1985, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament
General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera i per les seves Instruccions
Tècniques Complementàries, modificat pel Reial decret 150/1996, de 2 de febrer,
pel qual es modifica l’article 109 del Reglament General de Normes Bàsiques de
Seguretat Minera.
1.13 Aquelles altres activitats desenvolupades en centres, establiments, espais,
instal·lacions o dependències o mitjans anàlegs sobre els quals una normativa sectorial
específica estableixi obligacions d’autoprotecció en els termes de l’acreditació.
Activitats industrials i d’emmagatzematge sense reglamentació especíica:
1.14 Activitats industrials i d’emmagatzematge amb una càrrega de foc ponderada
i corregida igual o superior a 3.200 Mcal/m² o 13.600 MJ/m² (risc intrínsec alt 8,
segons la taula 1.3 de l’annex 1 del Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials).
1.15 Les instal·lacions industrials en les quals intervenen substàncies tòxiques o
molt tòxiques: en quantitats iguals o superiors al 10 % de les que figuren a la columna
3 de la part 2 de l’annex 1 del Reial decret 948/2005 de 29 de juliol, que modifica el
Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels
riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses.
1.16 Les instal·lacions industrials en les quals intervenen determinades substàncies tòxiques, en quantitats iguals o superiors al 10% de les que figuren a la
columna 3 de la part 1 de l’annex 1 del Reial decret 948/2005 de 29 de juliol, que
modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de
control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies
perilloses. A aquests efectes, tenen la consideració de tòxiques les substàncies
següents: clor, etilenimina, fluor, isocianat de metil, diclorur de carbonil, diclorur
de sofre i policlorbenzofurans/policlordibenzodioxines.
1.17 Les instal·lacions industrials en les quals intervenen substàncies perilloses
no tòxiques: aquelles en les que estan presents altres substàncies perilloses diferents de les citades als apartats anteriors, en quantitats iguals o superiors al 60%
de les que figuren a la columna 2 de les parts 1 i 2 de l’annex 1 del Reial decret
948/2005 de 29 de juliol, que modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol,
pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en
què intervenen substàncies perilloses.
1.18 Les instal·lacions industrials o magatzems ubicats a menys de 100 metres
d’edificacions urbanes amb elements vulnerables o molt vulnerables, quan intervinguin substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors al 5% de les que
figuren a la columna 3 de les parts 1 i 2 de l’annex 1 del Reial decret 948/2005 de
29 de juliol, que modifica el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen
substàncies perilloses.
1.19 Complexes i activitats industrials i d’emmagatzematge amb una ocupació
igual o superior a 2.000 persones.
1.20 Instal·lacions frigorífiques amb líquids refrigerants del segon i tercer grup
quan superin les quantitats totals emprades en 3 t.
1.21 Establiments amb instal·lacions acollides a les ITC IP02, IP03 i IP04 amb
més de 500 m³.
2. Matèries biològiques:
Activitats d’investigació:
2.1 Instal·lacions d’Utilització Confinada d’Organismes Modificats Genèticament: les classificades com a activitats de risc alt (tipus 4) al Reial decret 178/2004,
de 30 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i
execució de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de
la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d’organismes
modificats genèticament.
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2.2 Instal·lacions per a l’obtenció, transformació, tractament, emmagatzematge
i distribució de substàncies o matèries biològiques perilloses: les instal·lacions que
continguin agents biològics del grup 4, determinats al Reial decret 664/1997, de
12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb
l’exposició a agents biològics durant la feina.
2.3 Aquelles altres activitats desenvolupades en centres, establiments, espais,
instal·lacions o dependències o mitjans anàlegs sobre els quals una normativa sectorial
específica estableixi obligacions d’autoprotecció en els termes de l’acreditació.
3. Transport de persones i mercaderies:
Activitats d’infraestructures de transports amb reglamentació sectorial especíica:
3.1 Túnels de carretera amb més de 1000 metres de longitud.
3.2 Túnels entre 500 i 1.000 metres de longitud amb un IMD (índex de mobilitat
diària) major de 2.000 vehicles/dia.
3.3 Conjunt de túnels, amb longitud total superior a 1.000 m, que formin part de
la mateixa via i que estiguin separats entre si per una distància inferior a 500 m.
3.4 Ports comercials: els ports d’interès general amb ús comercial i els seus
usos complementaris o auxiliars definits en la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de
règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d’interès general.
3.5 Ports industrials definits a la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de
Catalunya.
3.6 Les terminals de persones passatgeres dels ports d’interès general.
3.7 Aquells aeroports regulats per la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat
aeroportuària, i per la normativa internacional (normes i recomanacions de l’Organització de l’Aviació Civil Internacional-OACI) i nacional de la Direcció General
d’Aviació Civil aplicable.
3.8 Aquells aeroports regulats per la Llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroports,
heliports i altres infraestructures aeroportuàries, llevat dels hidroports.
3.9 Conductes que transporten substàncies perilloses: etilenoductes, gasoductes
i oleoductes. En el cas dels gasoductes, s’inclouen les conduccions que transporten
gas natural per sobre de 16 bars (pressió de transport secundari).
3.10 Aquelles altres activitats desenvolupades en centres, establiments, espais,
instal·lacions o dependències o mitjans anàlegs sobre els quals una normativa sectorial
específica estableixi obligacions d’autoprotecció en els termes de l’acreditació.
Activitats i infraestructura de transports sense reglamentació sectorial especíica:
3.11 Estacions i intercanviadors de transport terrestre: aquells amb una ocupació
igual o superior a 1.500 persones.
3.12 Línies ferroviàries metropolitanes.
3.13 Túnels ferroviaris de longitud igual o superior a 1.000 m.
3.14 Conjunt de túnels ferroviaris, amb longitud total superior a 1.000 m, que
formen part de la mateixa via i que estan separats entre si per una distància inferior
a 500 m.
3.15 Autopistes de peatge.
3.16 Àrees d’Estacionament per al Transport de Mercaderies Perilloses per
Carretera i Ferrocarril.
3.17 Ports comercials, industrials, pesquers i esportius que no siguin d’interès
general.
4. Activitats nuclears, radioactives i d’energia:
Activitats i infraestructures energètiques amb reglamentació sectorial especíica:
4.1 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.
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4.2 Aquelles altres activitats desenvolupades en centres, establiments, espais,
instal·lacions o dependències o mitjans anàlegs sobre els quals una normativa sectorial
específica estableixi obligacions d’autoprotecció en els termes de l’acreditació.
Activitats i infraestructures energètiques sense reglamentació sectorial especíica:
4.3 Centres o instal·lacions destinats a la producció d’energia elèctrica: els de
potència nominal igual o superior a 50 MW.
4.4 Instal·lacions de generació i transformació d’energia elèctrica en alta tensió.
5. Preses i embassaments:
5.1 Infraestructures hidràuliques (preses i embassaments): Les classificades
en l’Ordre de 12 de març de 1996, per la qual s’aprova el Reglament Tècnic sobre
Seguretat de Preses i Embassaments, així com en la Resolució, de 31 de gener de
1995, per la qual es disposa la publicació de l’Acord del Consell de Ministres per
qual s’aprova la Directriu Bàsica de Planificació de Protecció Civil davant del risc
d’inundacions.
5.2 Aquelles altres activitats desenvolupades en centres, establiments, espais,
instal·lacions o dependències o mitjans anàlegs sobre els quals una normativa sectorial
específica estableixi obligacions d’autoprotecció en els termes de l’acreditació.
6. Pública concurrència, us administratiu, sanitari, educatiu i altres:
Activitats amb reglamentació sectorial especíica:
Activitats d’espectacles públics i recreatives, i activitats esportives
6.1 Edificis tancats: amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones,
o amb una altura d’evacuació igual o superior a 28 m.
6.2 Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada: amb capacitat o
aforament igual o superior a 2.500 persones.
6.3 A l’aire lliure en espais tancats: en general, aquelles amb una capacitat o
aforament igual o superior a 5.000 persones.
6.4 A l’aire lliure en espais oberts: en general aquelles amb una capacitat o
aforament igual o superior a 15.000 persones.
6.5 Aquelles altres activitats desenvolupades en centres, establiments, espais,
instal·lacions o dependències o mitjans anàlegs sobre els quals una normativa sectorial
específica estableixi obligacions d’autoprotecció en els termes de l’acreditació.
6.6 Castells de foc amb més de 50 kg de matèria reglamentada d’acord amb
el Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles
pirotècnics i cartutxeria.
Activitats sense reglamentació sectorial especíica:
6.7 Instal·lacions de prestació de serveis bàsics per la comunitat, als efectes
d’assegurar la protecció d’infraestructures crítiques.
6.8 Edificis d’importància estratègica per a la gestió d’emergències que afectin
un gran volum de població, com ara el CECAT (Centre de Coordinació Operativa de
Catalunya) i el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya.
6.9 Establiments d’usos sanitaris en els quals es presten cures mèdiques en
règim d’hospitalització i/o tractament intensiu o quirúrgic, amb una disponibilitat
igual o superior a 200 llits.
6.10 Qualsevol altre establiment d’ús sanitari que disposi d’una altura d’evacuació
igual o superior a 15 m, o d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones.
6.11 Establiments docents especialment destinats a persones discapacitades
físiques o psíquiques o a altres persones que no puguin realitzar una evacuació
pels seus propis mitjans.
6.12 Qualsevol altre establiment docent sempre que disposi una altura d’evacuació
igual o superior a 15 m, o d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones.
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6.13 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 a 100 o més
persones.
6.14 Qualsevol altre establiment d’ús residencial públic sempre que disposi
una altura d’evacuació igual o superior a 28 m, o d’una ocupació igual o superior
a 2.000 persones.
6.15 Tots aquells edificis que acullin activitats comercials, administratives, de
prestació de serveis, o de qualsevol altre tipus, sempre que l’altura d’evacuació de
l’edifici sigui igual o superior a 28 m, o bé disposin d’una ocupació igual o superior
a 2.000 persones.
6.16 Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb capacitat igual
o superior a 2.500 persones o que treballen amb animals perillosos.
6.17 Instal·lacions de càmping amb capacitat igual o superior a 2.000 persones.
6.18 Totes aquelles activitats desenvolupades a l’aire lliure amb un nombre
d’assistents previst igual o superior a 5.000 persones.
6.19 Estacions d’esquí.
6.20 Urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la trama
urbana i que estan situades a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals.
(10.308.109)
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