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NORMATIVA DE REFERÈNCIA:

PAU'S I ALTRES EINES D'AUTOPROTECCIÓ

Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a
ACTUALITZACIÓ
I RECOMANACIONS
adoptar mesures
d'autoprotecció DE
i es CRITERIS
fixa el contingut
d'aquestes mesures. DE LA TID-PAU
Dimarts
les 9.30
h / Espai
Francesca
Bonnemaison
Decret 30/2015
de273 de
denovembre
març, pela qual
s’aprova
el catàleg
d’activitats
i centres obligats a
adoptar mesures
d’autoprotecció
i
es
fixa
el
contingut
d’aquestes
mesures.
(Diputació de Barcelona), Sant Pere Més Baix, 7. Barcelona

Esborrany de l’ordenança de Terrassa per a regular activitats que no estan afectades pel
Decret 30/2015.

Cas pràctic:
PROGRAMA
INTRODUCCIÓ:

PAU equipament multi ús afectat pel
Decret
30/2015
Benvinguda
a càrrec
del Sr.
Josep
Canós,
degà del
Col·legi d'Enginyers
Industrials de
Al 201009.30
es vah publicar
el decret
82/2010
que
regulava
activitats,
establiments
i construccions
en matèria d’autoprotecció. Al 2015, es va publicar un nou decret d’autoprotecció, el decret
Catalunya, Sr. Jordi Martí i Galbis, diputat de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona i
30/2015, que va desafectar moltes activitats.
Sra. Núria Gasulla, subdirectora general de Protecció Civil, Direcció Bombers Barcelona.
Cal tenir present que qualsevol activitat sigui de l’àmbit que sigui i independentment de quina
normativa hagi de complir ha de disposar d’unes instruccions mínimes sobre autoprotecció en
cas d’emergència.
10.00 h Presentació i plantejament de la jornada a càrrec del responsable de la Subcomissió de Plans

OBJECTE:
d'Emergència del COEIC i coordinador de la TID-PAU, David Tisaire
Ernest Cuadrado Alba
Aquest document es redacta amb la finalitat de donar una referència de l’instrument
Enginyer Industrial
d’autoprotecció necessari per a equipaments i instal·lacions fixes per sota dels llindars
10.15
h Taula Rodona. Recomanacions més importants. Moderadora: Llum Llosa, cap de la Secció
Novembre
de
2018
de Sant Just Desvern
d’afectació del decret 30/2015. La idea és que tant els titulars d’activitats, comAjuntament
les
administracions
i tècnics
competents
acreditats,
puguin disposar
d’eines d’autoprotecció
de Seguretat
en Obres
i Autoprotecció
de la Diputació
de Barcelona.
proporcionals i adequades a les diferents activitats, sempre respectant la normativa però mirant
d’omplir els buits que aquesta pugui deixar.
Hector Carmona, Cap de la Unitat de Protecció Civil de Bombers de Barcelona.
Tot i que més endavant es presenten diversos instruments d’autoprotecció, per al cas concret
dels equipaments i instal·lacions
anteriorment
pel decret
82/2010 però
que han quedat
R8 - Aclariments
sobreafectats
la formació
dels recursos
propis.
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Acords TID-PAU

NORMATIVA DE REFERÈNCIA:

Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a
Taula d’interpretació i desplegament dels plans d’autoprotecció. Hi
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

participen les següents entitats:

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.

-Diputació de Barcelona

Esborrany de l’ordenança de Terrassa per a regular activitats que no estan afectades pel
Decret-Associació
30/2015.
de tècnics de protecció civil de Catalunya

-Col.legi d’Enginyers Industrials de
INTRODUCCIÓ:

Catalunya
-Col.legi d’Arquitectes de Barcelona
Al 2010 es va publicar el decret 82/2010 que regulava activitats, establiments i construccions
-Consell
dels Col.legis
d’Enginyers
de Catalunya
en matèria
d’autoprotecció.
Al 2015,
es va publicarIndustrials
un nou decretTècnics
d’autoprotecció,
el decret
30/2015,
que va desafectar
moltes activitats.
-Consell
dels Col.legis
d’aparelladors i Arquitectes Tècnics de
Cal tenir
present que qualsevol activitat sigui de l’àmbit que sigui i independentment de quina
Catalunya
normativa hagi de complir ha de disposar d’unes instruccions mínimes sobre autoprotecció en
-Plataforma de Tècnics Municipals de Catalunya
cas d’emergència.
OBJECTE:
Aquest document es redacta amb la finalitat de donar una referència de l’instrument
d’autoprotecció necessari per a equipaments i instal·lacions fixes per sota dels llindars
d’afectació del decret 30/2015. La idea és que tant els titulars d’activitats, com les
administracions i tècnics competents acreditats, puguin disposar d’eines d’autoprotecció
proporcionals i adequades a les diferents activitats, sempre respectant la normativa però mirant
d’omplir els buits que aquesta pugui deixar.
Tot i que més endavant es presenten diversos instruments d’autoprotecció, per al cas concret
dels equipaments i instal·lacions anteriorment afectats pel decret 82/2010 però que han quedat
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PAU equipament multi ús afectat pel Decret 30/2015
NORMATIVA DE REFERÈNCIA:

Complex esportiu municipal La Bonaigua. Edifici existent, anterior al CTE. Amb el pas
Decret
de juny,
pel qual
s'aprova el catàleg
d'activitats iampliacions
centres obligats(finalista
a
del82/2010,
tempsde
ha29anat
patint
modificacions
i successives
premi FAD
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
any 2002). Disposa de dues pistes poliesportives interiors i una exterior.
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.
Esborrany de l’ordenança de Terrassa per a regular activitats que no estan afectades pel
Decret 30/2015.

INTRODUCCIÓ:
Al 2010 es va publicar el decret 82/2010 que regulava activitats, establiments i construccions
en matèria d’autoprotecció. Al 2015, es va publicar un nou decret d’autoprotecció, el decret
30/2015, que va desafectar moltes activitats.
Cal tenir present que qualsevol activitat sigui de l’àmbit que sigui i independentment de quina
normativa hagi de complir ha de disposar d’unes instruccions mínimes sobre autoprotecció en
cas d’emergència.

OBJECTE:
Aquest document es redacta amb la finalitat de donar una referència de l’instrument
d’autoprotecció necessari per a equipaments i instal·lacions fixes per sota dels llindars
d’afectació del decret 30/2015. La idea és que tant els titulars d’activitats, com les
administracions i tècnics competents acreditats, puguin disposar d’eines d’autoprotecció
proporcionals i adequades a les diferents activitats, sempre respectant la normativa però mirant
d’omplir els buits que aquesta pugui deixar.
Tot i que més endavant es presenten diversos instruments d’autoprotecció, per al cas concret
dels equipaments i instal·lacions anteriorment afectats pel decret 82/2010 però que han quedat
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PAU equipament mul/ ús afectat pel Decret 30/2015

NORMATIVA
DE de
REFERÈNCIA:
- Projecte
prevenció

d’incendis a on es contempla la possibilitat de realització
d’activitats
musicals
a laelpista
poliesportiva
inferior
i aala pista exterior, és
Decret
82/2010, derecreatives
29 de juny, pel
qual s'aprova
catàleg
d'activitats i centres
obligats
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
a dir, amb ocupacions molt superiors a les d’una activitat esportiva.
Decret
30/2015 adela3 pista
de març,
pel qual mantenint
s’aprova el catàleg
d’activitats
i centres
- SCTEH
inferior,
columna
de fum
perobligats
sobrea de l’alçada de les
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
persones i amb temperatures inferiors a la Tc per tal de que l’estructura no es vegi
Esborrany de l’ordenança de Terrassa per a regular activitats que no estan afectades pel
afectada per l’incendi. Obertures de ventilació natural a dues façanes.
Decret 30/2015.
INTRODUCCIÓ:
Al 2010 es va publicar el decret 82/2010 que regulava activitats, establiments i construccions
en matèria d’autoprotecció. Al 2015, es va publicar un nou decret d’autoprotecció, el decret
30/2015, que va desafectar moltes activitats.
Cal tenir present que qualsevol activitat sigui de l’àmbit que sigui i independentment de quina
normativa hagi de complir ha de disposar d’unes instruccions mínimes sobre autoprotecció en
cas d’emergència.

OBJECTE:
Aquest document es redacta amb la finalitat de donar una referència de l’instrument
d’autoprotecció necessari per a equipaments i instal·lacions fixes per sota dels llindars
d’afectació del decret 30/2015. La idea és que tant els titulars d’activitats, com les
administracions i tècnics competents acreditats, puguin disposar d’eines d’autoprotecció
proporcionals i adequades a les diferents activitats, sempre respectant la normativa però mirant
d’omplir els buits que aquesta pugui deixar.
Tot i que més endavant es presenten diversos instruments d’autoprotecció, per al cas concret
dels equipaments i instal·lacions anteriorment afectats pel decret 82/2010 però que han quedat

tidPAU
Taula d’Interpretació i
Desplegament dels
Plans
d’Autoprotecció

Recomanacions sobre la
tipologia de document
d’autoprotecció per
equipaments i
instal·lacions fixes

R-15
Recomanació
TIDPAU

OCTUBRE 2018

PAU equipament mul/ ús afectat pel Decret 30/2015

NORMATIVA
DE REFERÈNCIA:
- Pista espor,va
inferior. Ús espor,u:

• de
Baixa
ocupació
de s'aprova
la zonaeldecatàleg
pistad'activitats i centres obligats a
Decret 82/2010,
29 de
juny, pel qual
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
• Evacuació directa a exterior i altres sectors d’incendi

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.
Esborrany de l’ordenança de Terrassa per a regular activitats que no estan afectades pel
Decret 30/2015.

INTRODUCCIÓ:
Al 2010 es va publicar el decret 82/2010 que regulava activitats, establiments i construccions
en matèria d’autoprotecció. Al 2015, es va publicar un nou decret d’autoprotecció, el decret
30/2015, que va desafectar moltes activitats.
Cal tenir present que qualsevol activitat sigui de l’àmbit que sigui i independentment de quina
normativa hagi de complir ha de disposar d’unes instruccions mínimes sobre autoprotecció en
cas d’emergència.

OBJECTE:
Aquest document es redacta amb la finalitat de donar una referència de l’instrument
d’autoprotecció necessari per a equipaments i instal·lacions fixes per sota dels llindars
d’afectació del decret 30/2015. La idea és que tant els titulars d’activitats, com les
administracions i tècnics competents acreditats, puguin disposar d’eines d’autoprotecció
proporcionals i adequades a les diferents activitats, sempre respectant la normativa però mirant
d’omplir els buits que aquesta pugui deixar.
Tot i que més endavant es presenten diversos instruments d’autoprotecció, per al cas concret
dels equipaments i instal·lacions anteriorment afectats pel decret 82/2010 però que han quedat

tidPAU
Taula d’Interpretació i
Desplegament dels
Plans
d’Autoprotecció

Recomanacions sobre la
tipologia de document
d’autoprotecció per
equipaments i
instal·lacions fixes

R-15
Recomanació
TIDPAU

OCTUBRE 2018

PAU equipament multi ús afectat pel Decret 30/2015

NORMATIVA
DE REFERÈNCIA:
- Pista esportiva
inferior.

Ús recreatiu:
• deAlta
ocupació
de las'aprova
zona eldecatàleg
pista d'activitats
(800 persones)
Decret 82/2010,
29 de
juny, pel qual
i centres obligats
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
• Evacuació directa a exterior i altres sectors d’incendi

a

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.
Esborrany de l’ordenança de Terrassa per a regular activitats que no estan afectades pel
Decret 30/2015.

INTRODUCCIÓ:
Al 2010 es va publicar el decret 82/2010 que regulava activitats, establiments i construccions
en matèria d’autoprotecció. Al 2015, es va publicar un nou decret d’autoprotecció, el decret
30/2015, que va desafectar moltes activitats.
Cal tenir present que qualsevol activitat sigui de l’àmbit que sigui i independentment de quina
normativa hagi de complir ha de disposar d’unes instruccions mínimes sobre autoprotecció en
cas d’emergència.

OBJECTE:
Aquest document es redacta amb la finalitat de donar una referència de l’instrument
d’autoprotecció necessari per a equipaments i instal·lacions fixes per sota dels llindars
d’afectació del decret 30/2015. La idea és que tant els titulars d’activitats, com les
administracions i tècnics competents acreditats, puguin disposar d’eines d’autoprotecció
proporcionals i adequades a les diferents activitats, sempre respectant la normativa però mirant
d’omplir els buits que aquesta pugui deixar.
Tot i que més endavant es presenten diversos instruments d’autoprotecció, per al cas concret
dels equipaments i instal·lacions anteriorment afectats pel decret 82/2010 però que han quedat
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PAU equipament multi ús afectat pel Decret 30/2015
NORMATIVA DE REFERÈNCIA:
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.

R1: Aclariments sobre perfils del Decret 30/2015 referits a

Decret 30/2015 de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
equipaments
municipals
adoptar mesures
d’autoprotecció
i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
Esborrany de l’ordenança de Terrassa per a regular activitats que no estan afectades pel
R2: Aclariments sobre equipaments municipals multi activitat:
Decret 30/2015.

poliesportius

INTRODUCCIÓ:

Al 2010 es va publicar el decret 82/2010 que regulava activitats, establiments i construccions
Aclariments
sobre
PAU.
Centres,
instal·lacions
en matèriaR6:
d’autoprotecció.
Al 2015,
es el
vatitular
publicar del
un nou
decret
d’autoprotecció,
el decret i
30/2015, que
va desafectar
moltesd’una
activitats.
edificis
amb més
activitat.
Cal tenir present que qualsevol activitat sigui de l’àmbit que sigui i independentment de quina
normativa hagi de complir ha de disposar d’unes instruccions mínimes sobre autoprotecció en
R9: Aclariments de definicions i rols dels PAU
cas d’emergència.

OBJECTE:
Aquest document es redacta amb la finalitat de donar una referència de l’instrument
d’autoprotecció necessari per a equipaments i instal·lacions fixes per sota dels llindars
d’afectació del decret 30/2015. La idea és que tant els titulars d’activitats, com les
administracions i tècnics competents acreditats, puguin disposar d’eines d’autoprotecció
proporcionals i adequades a les diferents activitats, sempre respectant la normativa però mirant
d’omplir els buits que aquesta pugui deixar.
Tot i que més endavant es presenten diversos instruments d’autoprotecció, per al cas concret
dels equipaments i instal·lacions anteriorment afectats pel decret 82/2010 però que han quedat
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PAU equipament mulE ús afectat pel Decret 30/2015
NORMATIVA DE REFERÈNCIA:
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a

R1:
Aclariments
sobre perfils
delel Decret
30/2015mesures.
referits a equipaments municipals:
adoptar
mesures d'autoprotecció
i es fixa
contingut d'aquestes
Decret 30/2015 de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar
mesures d’autoprotecció
es fixa el contingutamb
d’aquestes
mesures.
Cap
d’emergència.
Màximi responsable,
càrrec
de comandament (mínim

tècnic) amb
competències
en la gestió
operativa
l’activitat.
el decret
hapel
de pertànyer a
Esborrany de l’ordenança
de Terrassa
per a de
regular
activitats Segons
que no estan
afectades
Decret 30/2015.
l’activitat.
INTRODUCCIÓ:

R9:
Aclariments
deeldefinicions
dels PAU
Al 2010
es va publicar
decret 82/2010i rols
que regulava
activitats, establiments i construccions
en matèria d’autoprotecció. Al 2015, es va publicar un nou decret d’autoprotecció, el decret
30/2015, que va desafectar moltes activitats.

Cap d’emergència: Màxim responsable en cas d’emergència. Ha de tenir una visió de
Cal tenir de
present
que qualsevol
activitat sigui de
l’àmbit que sigui i als
independentment
de quina
conjunt
la situació
d’emergència
i transmetre-la
responsables
externs. És el
normativa hagi de complir ha de disposar d’unes instruccions mínimes sobre autoprotecció en
responsable
últim de les mesures d'autoprotecció a prendre, que de tota manera han
cas d’emergència.
d’estar
ben estipulades en el PAU segons la situació. Normalment hauria de ser de
OBJECTE:
l'organització del titular.
Aquest document es redacta amb la finalitat de donar una referència de l’instrument
d’autoprotecció necessari per a equipaments i instal·lacions fixes per sota dels llindars
d’afectació
del decret
30/2015.
La idea és
que itant
els titulars d’activitats, com les
Figura
recollida
al Decret
30/2015,
al PAU
a HERMES.
administracions i tècnics competents acreditats, puguin disposar d’eines d’autoprotecció
proporcionals i adequades a les diferents activitats, sempre respectant la normativa però mirant
d’omplir els buits que aquesta pugui deixar.
Tot i que més endavant es presenten diversos instruments d’autoprotecció, per al cas concret
dels equipaments i instal·lacions anteriorment afectats pel decret 82/2010 però que han quedat
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PAU equipament mul5 ús afectat pel Decret 30/2015
NORMATIVA DE REFERÈNCIA:

R2: Aclariments sobre equipaments municipals mul5 ac5vitat: poliespor5us

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.

Dues maneres d’enfocar el PAU:

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.

- Fer el PAU de l’ac6vitat ordinària i en el moment que hi hagi una ac6vitat

Esborrany de l’ordenança de Terrassa per a regular activitats que no estan afectades pel
extraordinària
redactar el PAU de l’ac6vitat extraordinària.
Decret
30/2015.

INTRODUCCIÓ:

- Considerar en una mateixa memòria el PAU tant per l’ac6vitat ordinària com
Al 2010 es va publicar el decret 82/2010 que regulava activitats, establiments i construccions
l'extraordinària.
en matèria d’autoprotecció. Al 2015, es va publicar un nou decret d’autoprotecció, el decret
30/2015, que va desafectar moltes activitats.
Cal -tenirLimitacions:
present que qualsevol activitat sigui de l’àmbit que sigui i independentment de quina
normativa hagi•de Ha
complir
hael
demateix
disposar
d’unes instruccions mínimes sobre autoprotecció en
de ser
6tular
cas d’emergència.
• Ac6vitat amb aforament compa6ble amb els elements d’evacuació existents

OBJECTE:

•

Mateixa 6pologia (poden canviar els mitjans de l’annex III!!)

Aquest document es redacta amb la finalitat de donar una referència de l’instrument
- Diferenciar
al PAU
habitual/extraordinària
d’autoprotecció
necessari
perac6vitat
a equipaments
i instal·lacions fixes per sota dels llindars
d’afectació del decret 30/2015. La idea és que tant els titulars d’activitats, com les
administracions i tècnics competents acreditats, puguin disposar d’eines d’autoprotecció
proporcionals i adequades a les diferents activitats, sempre respectant la normativa però mirant
d’omplir els buits que aquesta pugui deixar.
Tot i que més endavant es presenten diversos instruments d’autoprotecció, per al cas concret
dels equipaments i instal·lacions anteriorment afectats pel decret 82/2010 però que han quedat
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PAU equipament multi ús afectat pel Decret 30/2015
NORMATIVA DE REFERÈNCIA:
Decret
82/2010, de 29
de juny,
pel qual s'aprova
el catàleg d'activitats
i centres obligats
a
R2:
Aclariments
sobre
equipaments
municipals
multi activitat:
poliesportius.
Acords:
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

de 3ordinàries
de març, pel iqual
s’aprova el catàleg
a
1.Decret
Les 30/2015
activitats
extraordinàries
deld’activitats
mateixi centres
titularobligats
es poden
incloure en el
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
mateix PAU, diferenciant l'ús ordinari, extraordinari i l'afectació en tot el document (ús
Esborrany de l’ordenança de Terrassa per a regular activitats que no estan afectades pel
habitual,
ús extraordinari)
Decret 30/2015.

INTRODUCCIÓ:

2. En cas d’una cessió puntual de l’edifici o centre a tercers sense ànim de lucre i sota
Al 2010 es va
publicar el decret
82/2010 que regulava
activitats,
establiments
construccions
titularitat
municipal,
els organitzadors
podran
adherir-se
ali PAU
ja redactat de l’edifici o
en matèria d’autoprotecció. Al 2015, es va publicar un nou decret d’autoprotecció, el decret
centre,
que justifiquin
el compliment dels requisits mínims mitjançant:
30/2015,sempre
que va desafectar
moltes activitats.
Document
d'adhesió
Cal tenir present
que qualsevol
activitat sigui de l’àmbit que sigui i independentment de quina
normativa hagi
de
complir
ha
de
disposar
d’unes
instruccions
mínimes sobre autoprotecció en
Designació detallada
dels
equips
d'emergència
cas d’emergència.
Formació prèvia dels actuants, als quals se’ls cedeix l’equipament.
OBJECTE:

3.Aquest
Si la cessió
deesl’edifici
centre
és perdealtres
extraordinàries
document
redacta oamb
la finalitat
donar activitats
una referència
de l’instrument de titular diferent
d’autoprotecció necessari per a equipaments i instal·lacions fixes per sota dels llindars
i amb
ànim de lucre, es recomana que l'organització d’aquesta presenti el seu propi PAU.
d’afectació del decret 30/2015. La idea és que tant els titulars d’activitats, com les
administracions i tècnics competents acreditats, puguin disposar d’eines d’autoprotecció
proporcionals i adequades a les diferents activitats, sempre respectant la normativa però mirant
d’omplir els buits que aquesta pugui deixar.
Tot i que més endavant es presenten diversos instruments d’autoprotecció, per al cas concret
dels equipaments i instal·lacions anteriorment afectats pel decret 82/2010 però que han quedat

tidPAU
Taula d’Interpretació i
Desplegament dels
Plans
d’Autoprotecció

Recomanacions sobre la
tipologia de document
d’autoprotecció per
equipaments i
instal·lacions fixes
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PAU equipament multi ús afectat pel Decret 30/2015
NORMATIVA DE REFERÈNCIA:
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a
R6:mesures
Aclariments
sobre
titular
del d'aquestes
PAU. Centres,
adoptar
d'autoprotecció
i esel
fixa
el contingut
mesures.instal.lacions i edificis

més d’una activitat.

amb

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.

- 1 PAU
per titular?
Esborrany
de l’ordenança
de Terrassa per a regular activitats que no estan afectades pel
Decret
El30/2015.
titular del centre, establiment, espai, instal.lació o dependència pot

elaborar
un PAU exclusiu per als espais comuns. La resta d’activitats associades que
INTRODUCCIÓ:
estiguin afectades pel Decret 30/2015 realitzen el seu PAU, mentre que les no
Al 2010 es va publicar el decret 82/2010 que regulava activitats, establiments i construccions
afectades,
per normativa
redactarien
el seu
pla d’emergència.
en matèria
d’autoprotecció.
Al 2015, esde
variscos
publicarlaborals,
un nou decret
d’autoprotecció,
el decret
30/2015, que va desafectar moltes activitats.
èCoordinació entre totes les activitats (gimnàs, entitats, fisioteràpia, bar,
Cal tenir
present que qualsevol
activitat sigui de l’àmbit que sigui i independentment de quina
manteniment,
neteja...).
normativa hagi de complir ha de disposar d’unes instruccions mínimes sobre autoprotecció en
èDuplicitat dels mitjans necessaris d’acord amb l’annex III del Decret 30/2015.
cas d’emergència.
èCal garantir la coherència de tots els documents (organigrama, avisos, vies
OBJECTE:
d’evacuació, confinament…).
Aquest document es redacta amb la finalitat de donar una referència de l’instrument
d’autoprotecció necessari per a equipaments i instal·lacions fixes per sota dels llindars
d’afectació del decret 30/2015. La idea és que tant els titulars d’activitats, com les
administracions i tècnics competents acreditats, puguin disposar d’eines d’autoprotecció
proporcionals i adequades a les diferents activitats, sempre respectant la normativa però mirant
d’omplir els buits que aquesta pugui deixar.
Tot i que més endavant es presenten diversos instruments d’autoprotecció, per al cas concret
dels equipaments i instal·lacions anteriorment afectats pel decret 82/2010 però que han quedat

tidPAU
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equipaments i
instal·lacions fixes

R-15
Recomanació
TIDPAU

OCTUBRE 2018

PAU equipament mul@ ús afectat pel Decret 30/2015
NORMATIVA DE REFERÈNCIA:
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a
R6:mesures
Aclariments
sobre
titular
del d'aquestes
PAU. Centres,
adoptar
d'autoprotecció
i esel
fixa
el contingut
mesures.instal.lacions i edificis

més d’una activitat.

amb

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.

- 1 PAU
per al conjunt?
Esborrany
de l’ordenança
de Terrassa per a regular activitats que no estan afectades pel
Decret 30/2015.
Millor opció,
INTRODUCCIÓ:

sempre i quan es garanteixi la integració i coordinació de mitjans
per augmentar l’eficiència de la resposta en l’activació d’algun dels nivells del
Al 2010 es va publicar el decret 82/2010 que regulava activitats, establiments i construccions
PAU. d’autoprotecció. Al 2015, es va publicar un nou decret d’autoprotecció, el decret
en matèria
30/2015, que va desafectar moltes activitats.
Cal tenir
present
quedupliquen
qualsevol activitat
sigui de
l’àmbit que sigui i independentment de quina
Pros:
No es
mitjans
d’intervenció.
normativa hagi de complir ha de disposar d’unes instruccions mínimes sobre autoprotecció en
cas d’emergència.

Contres: Implica l’existència d’un bon enteniment i coordinació entre les
diferents activitats (gimnàs, entitats, fisioteràpia, bar, manteniment, neteja...).

OBJECTE:

Aquest document es redacta amb la finalitat de donar una referència de l’instrument
d’autoprotecció necessari per a equipaments i instal·lacions fixes per sota dels llindars
d’afectació del decret 30/2015. La idea és que tant els titulars d’activitats, com les
administracions i tècnics competents acreditats, puguin disposar d’eines d’autoprotecció
proporcionals i adequades a les diferents activitats, sempre respectant la normativa però mirant
d’omplir els buits que aquesta pugui deixar.
Tot i que més endavant es presenten diversos instruments d’autoprotecció, per al cas concret
dels equipaments i instal·lacions anteriorment afectats pel decret 82/2010 però que han quedat

tidPAU
Taula d’Interpretació i
Desplegament dels
Plans
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PAU equipament mul/ ús afectat pel Decret 30/2015
DE REFERÈNCIA:
*NORMATIVA
Objec&us
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a
Implantar
el PAUi esenfixaun
ediﬁci d'aquestes
espor&u,mesures.
tenint en compte l’ac&vitat recrea&va
adoptar*
mesures
d'autoprotecció
el contingut

per a la pista poliespor&va inferior i per a la pista exterior.

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.

* Sempre

i quan l’ac&vitat acompleixi amb els paràmetres del PAU (superBcies
Esborrany màximes,
de l’ordenança
de Terrassai per
a regularsigui
activitats
que no Ajuntament,
estan afectades pel
aforament)
el
&tular
el
mateix
es podrà fer servir el
Decret 30/2015.
mateix PAU.
INTRODUCCIÓ:

* Punts forts:

Al 2010 es va publicar el decret 82/2010 que regulava activitats, establiments i construccions
en matèria
d’autoprotecció.
Al concentració
2015, es va publicar
nou decrettenen
d’autoprotecció,
decret
àEls llocs
amb més
de un
persones
sor&deseldirectes
30/2015, que va desafectar moltes activitats.

a l’exterior.

àProximitat dels serveis d’emergència en cas d’incident (policia, bombers, centre

Cal tenir present que qualsevol activitat sigui de l’àmbit que sigui i independentment de quina
sanitari).
normativa
hagi de complir ha de disposar d’unes instruccions mínimes sobre autoprotecció en
cas d’emergència.

* Punts febles
OBJECTE:

à Conﬁnament: forçosament a pista superior (pista inferior disposa d’un SCTEH

Aquest document es redacta amb la finalitat de donar una referència de l’instrument
amb ven&lació
a l’exterior).
d’autoprotecció
necessaripermanent
per a equipaments
i instal·lacions fixes per sota dels llindars
d’afectació del decret 30/2015. La idea és que tant els titulars d’activitats, com les
à SuperBcie
elevada
i simultaneïtat
d’usos
(dosd’eines
pistesd’autoprotecció
poliespor&ves),
administracions
i tècnics
competents
acreditats, puguin
disposar
proporcionals
i adequades
a les diferents activitats, sempre respectant la normativa però mirant
coordinar
evacuació.
d’omplir els buits que aquesta pugui deixar.
Tot i que més endavant es presenten diversos instruments d’autoprotecció, per al cas concret
dels equipaments i instal·lacions anteriorment afectats pel decret 82/2010 però que han quedat

diﬁcultat per
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PAU equipament multi ús afectat pel Decret 30/2015
NORMATIVA DE REFERÈNCIA:
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a
Solució:
adoptar
mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
Decret 30/2015 de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar
i esespor-va
fixa el contingut d’aquestes
mesures.
- mesures
1 PAU d’autoprotecció
per l’ac-vitat
Responsable:
l’empresa concessionària.
Esborrany de l’ordenança de Terrassa per a regular activitats que no estan afectades pel
Decret
- 30/2015.
1 PAU o Protocol d’Actuació en cas d’Emergència per a l’ac-vitat

musical
INTRODUCCIÓ:

recrea-va
Responsable: organitzador de l’ac-vitat

(en funció de l’aforament)
(normalment Ajuntament)
Al 2010 es va publicar el decret 82/2010 que regulava activitats, establiments i construccions

en matèria d’autoprotecció. Al 2015, es va publicar un nou decret d’autoprotecció, el decret
30/2015, que va desafectar moltes activitats.
Cal tenir present que qualsevol activitat sigui de l’àmbit que sigui i independentment de quina
normativa hagi de complir ha de disposar d’unes instruccions mínimes sobre autoprotecció en
cas d’emergència.

OBJECTE:
Aquest document es redacta amb la finalitat de donar una referència de l’instrument
d’autoprotecció necessari per a equipaments i instal·lacions fixes per sota dels llindars
d’afectació del decret 30/2015. La idea és que tant els titulars d’activitats, com les
administracions i tècnics competents acreditats, puguin disposar d’eines d’autoprotecció
proporcionals i adequades a les diferents activitats, sempre respectant la normativa però mirant
d’omplir els buits que aquesta pugui deixar.
Tot i que més endavant es presenten diversos instruments d’autoprotecció, per al cas concret
dels equipaments i instal·lacions anteriorment afectats pel decret 82/2010 però que han quedat
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PAU equipament multi ús afectat pel Decret 30/2015
NORMATIVA DE REFERÈNCIA:

- No hi ha simultaneïtat d’horaris entre l’activitat esportiva i la recreativa
esportiva
(desenvolupada
perpeluna
empresa
concessionària)
amb
l’organigrama
de
Decret
30/2015 de 3 de març,
qual s’aprova
el catàleg
d’activitats i centres
obligats
a
adoptar
mesures d’autoprotecció
fixa el contingut
d’aquestes mesures.
l’activitat
recreativai esmusical
(normalment
municipal, amb presència de
seguretat
privada,
accessos
i recursos
municipals).
Esborrany
de l’ordenança
de policia
Terrassamunicipal
per a regularals
activitats
que no
estan afectades
pel
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a
musical,
la qual i cosa
es potd'aquestes
aplicar l’organigrama
de l’activitat
adoptar
mesures amb
d'autoprotecció
es fixano
el contingut
mesures.

Decret 30/2015.

INTRODUCCIÓ:

Cap de
l'emergència

Al 2010 es va publicar el decret 82/2010 que regulava activitats, establiments i construccions
en matèria d’autoprotecció. Al 2015, es va publicar un nou decret d’autoprotecció, el decret
30/2015, que va desafectar moltes activitats.
Recepció de l'ajuda
Responsable CAC
externa
Cal tenir present que qualsevol activitat sigui de l’àmbit que sigui i independentment de quina
normativa hagi de complir ha de disposar d’unes instruccions mínimes sobre autoprotecció en
cas d’emergència.
Equip de suport a
Cap d'intervenció
Equip de primers
l'evacuació i al
OBJECTE:
(CI)
auxilis (EPA)
conﬁnament (EEC)
Aquest document es redacta amb la finalitat de donar una referència de l’instrument
d’autoprotecció necessari per a equipaments i instal·lacions fixes per sota dels llindars
d’afectació del decret 30/2015. Equip
La idea
és que tant els titulars d’activitats, com les
de primera
administracions i tècnics competents
acreditats,
intervenció
(EPI) puguin disposar d’eines d’autoprotecció
proporcionals i adequades a les diferents activitats, sempre respectant la normativa però mirant
d’omplir els buits que aquesta pugui deixar.
Tot i que més endavant es presenten diversos instruments d’autoprotecció, per al cas concret
dels equipaments i instal·lacions anteriorment afectats pel decret 82/2010 però que han quedat
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NORMATIVA DE REFERÈNCIA:

Moltes gràcies!!!

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.

Cuadrado
Albad’activitats i centres obligats a
Decret 30/2015 de 3 de març, pelErnest
qual s’aprova
el catàleg
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
Enginyer Industrial

Esborrany de l’ordenança de Terrassa per a regular activitats que no estan afectades pel
Decret 30/2015.
Ajuntament de Sant Just Desvern

INTRODUCCIÓ:
Al 2010 es va publicar el decret 82/2010 que regulava activitats, establiments i construccions
en matèria d’autoprotecció. Al 2015, es va publicar un nou decret d’autoprotecció, el decret
30/2015, que va desafectar moltes activitats.
Cal tenir present que qualsevol activitat sigui de l’àmbit que sigui i independentment de quina
normativa hagi de complir ha de disposar d’unes instruccions mínimes sobre autoprotecció en
cas d’emergència.

OBJECTE:
Aquest document es redacta amb la finalitat de donar una referència de l’instrument
d’autoprotecció necessari per a equipaments i instal·lacions fixes per sota dels llindars
d’afectació del decret 30/2015. La idea és que tant els titulars d’activitats, com les
administracions i tècnics competents acreditats, puguin disposar d’eines d’autoprotecció
proporcionals i adequades a les diferents activitats, sempre respectant la normativa però mirant
d’omplir els buits que aquesta pugui deixar.
Tot i que més endavant es presenten diversos instruments d’autoprotecció, per al cas concret
dels equipaments i instal·lacions anteriorment afectats pel decret 82/2010 però que han quedat

