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1.- INTRODUCCIÓ

Es competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya la matèria de
PROTECCIÓ CIVIL, que inclou la regulació, la planificació i l’execució de les
mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la
coordinació dels serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de
prevenció i extinció d’incendis, sens perjudici de les facultats dels governs
locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les
seves competències en matèria de seguretat pública.

Aquest Decret desplega els preceptes relatius a l’autoprotecció recollits a la
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, d’acord amb el
que preveu l’article 7, i per tal de determinar el catàleg d’activitats i el tipus de
centres que resulten obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i a mantenir
els mitjans personals i materials necessaris per afrontar situacions de risc i
d’emergència. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 20 de la Llei de
protecció civil de Catalunya, determina l’estructura del contingut dels plans
d’autoprotecció.
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2.- OBJECTE:
Aquest Decret té com a finalitats:
a) Establir el procediment per valorar tècnicament les capacitats de
l’establiment o centre per assegurar les condicions d’autoprotecció davant de
les situacions de risc previstes per causes internes o externes.

b) Assegurar el manteniment de les condicions i sistemes d’autoprotecció, a
través de processos sistemàtics per part de les activitats i centres i a través del
control periòdic per part de l’Administració, tant autonòmica com local.

c) Regular els mecanismes organitzatius i la provisió dels mitjans necessaris
per assegurar la detecció i resposta ràpida i per evitar efectes de gran
intensitat o impacte en la població.

d) Establir els sistemes de coordinació entre les activitats i els centres objecte
d’aquest Decret i els serveis públics que formen el sistema de la protecció civil,
als efectes de la comunicació amb els sistemes exteriors de resposta i de la
creació

de

mecanismes

eficaços

d’informació

durant

situacions

d’emergència.

e) Establir els sistemes de control per part de l’Administració, tant autonòmica
com local, respecte a la validació del pla, el seu registre i el seu procés
d’implantació.

f) Determinar el catàleg d’activitats i tipus de centres amb obligació
d’autoprotecció, d’acord amb l’article 7.2 de la Llei de protecció civil de
Catalunya.

g) Establir el contingut mínim dels plans d’autoprotecció de les activitats
objecte d’aquest Decret, d’acord amb l’article 20 de la Llei de protecció civil
de Catalunya.
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3.- OBLIGACIONS DEL TITULAR DEL CENTRE O ACTIVITAT

a) Garantir que les condicions del centre, installació, establiment o activitat
són suficients per assegurar el compliment de les condicions d’autoprotecció,
especialmente pel que fa a l’evacuabilitat i al confinament, tenint en compte
tant els riscos interiors com els exteriors.

b) Comunicar a l’administració pública competent en matèria de protecció
civil, d’acord amb el que s’estableix als articles 15 i 16, l’afectació de l’activitat
per aquesta norma, a través del registre electrònic de plans d’autoprotecció,
en el termini de tres mesos des de l’inici de l’activitat.

c) Elaborar el pla d’autoprotecció corresponent a l’activitat, d’acord amb el
contingut que s’estableix a l’annex II, en funció de la tipologia d’activitat i
d’acord amb el que preveu l’article 5 d’aquest Decret.

d) Presentar el pla d’autoprotecció a l’òrgan de l’administració pública
competent en matèria de protecció civil, per tal de procedir a la seva
homologació i posterior control de la seva implantació, d’acord amb el que
s’estableix als articles 15 i 16, en funció de la tipologia d’activitat.

e) Incorporar al pla d’autoprotecció aquelles modificacions que es derivin de
l’informe

elaborat

per

l’òrgan

de

l’administració

competent

per

a

l’homologació del pla d’autoprotecció. Les modificacions han de ser
incorporades, dins del termini especificat a l’informe esmentat, d’acord amb el
que s’estableix als articles 15 i 16.

f) Introduir al registre electrònic de plans d’autoprotecció les dades que es
detallen a l’annex IV, sobre l’anàlisi de risc de l’activitat i d’altres aplicables a
la gestió de l’emergència. Aquestes dades han de ser suficients per possibilitar
la integración del pla d’autoprotecció en altres plans de protecció civil
d’àmbit superior.
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g) Informar i formar el personal al seu servei sobre els continguts del pla
d’autoprotecció.

h) Realitzar simulacres, d’acord amb el que preveuen els articles 5 i 8, i informar
els òrgans de l’administració autonòmica o local competents en matèria de
protecció civil.

i) Desenvolupar la resta d’actuacions necessàries per a la implantació i el
manteniment de l’eficàcia del pla d’autoprotecció, tenint en compte que la
implantación i el manteniment del pla han de superar els processos
d’intervenció administrativa especificats als articles 15 i 16.
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4.- TÈCNICS COMPETENTS

Les actuacions descrites al Decret 82/2010, nomès podran ser executades per
personal tècnic competent. Aquest personal serà l’únic acreditat per poder
elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la
protecció civil.

GRUPO SGP, desposa en aquests moments de 4 Tècnics Competents
degudament acreditats que poden executar i desenvolupar aquests perfils
d’activitat.

Ubicació personal tècnic acreditat:

Barcelona: 2
Tarragona: 1
Girona: 1
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5.- TERMINIS

El plaç per tenir adaptats els Plans d’Autoprotecció és 1 de gener de 2012

7

DEPARTAMENT D’ENGINYERIA

6.- QUÉ OFEREIX GRUPO SGP

GRUPO SGP possa a la seva disposició un quadre tècnic de primer ordre
perque l’assessori en tot moment.

La nostra activitat no finalitza amb l’el.laboració del Pla d’Autoprotecció, sino
que

procedim

a

efectuar

les

comunicacions

pertinents

a

l’autoritat

competent, i l’assesorem i donem recolçament a l’hora d’efectuar el
corresponent simulacre d’avacuació.

M é s d e 9 0 p r o fe s s io n a ls a l s e u s e r v e i.
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7.- SERVEI A ESCOLES I LLARS D’INFANTS

GRUPO SGP estableix una sistemàtica d’actuació específica per a centres
assistencials i residències que consisteix en:

1) Assessorament en la comuinicació de l’afectació i realització de tots els
tràmits en Protecció Civil a través de la plataforma HERMES.

2) Realització o adequació del Pla d’Autoprotecció segons el Decret
82/2010 signat per tècnic competent.

3) Anàlisi dels mitjans mínims de que han de desposar els diferents centres
en funció de les seves característiques.

Entre els diferents mitjans mínims que es necesiten per adaptar.se al Decret,
figuren els següents:

1) Realització del Pla d’Autoprotecció: Grupo SGP disposa del personal
tècnic competent necesari per al desenvolupament dels Plans
d’Autoprotecció conforme al Decret 82/2010.

2) Formació en Primers Auxilis: Grupo SGP poto ferir formació degudament
acreditada mitjantçant el seu Servei de Prevenció, tant en la modalitat
presencial com a distància.

3) Formació en Suport Vital Bàsic: Grupo SGP està acreditada per impartir
formación en Suport Vital Bàsic per la Generalitat de Catalunya.

4) Desfibriladors Semiautomàtics: Grupo SGP, mitjant el seu servei
LIFESAVER SERVICES, pot subministrar Desfibriladors Semiautomàtics dins
del mateix grup de serveis.
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DADES DE CONTACTE

Tel.- 93 451 33 21, Fax.- 93 451 08 66
e.mail.- info@grupo-sgp.com

C/ Roger de Lluria 116, 2º 3ª
08037 BARCELONA
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