
 

   

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIÓ TÈCNICA 
Codi: instrucció_tècnica PAU_05_v01_21 

Entrada en vigor: 05.05.2021 

Instrucció sobre els criteris tècnics per a l’informe 
desfavorable dels PAU 

1. Objecte 

L’objecte d’aquesta instrucció és donar criteris per elaborar informes sobre els 
plans d’autoprotecció (PAU) de les activitats d'interès per a la protecció civil de 
Catalunya. 

El contingut d’aquesta instrucció és de mínims, és a dir, hi pot haver altres 
aspectes que a criteri del personal tècnic que elabora l’IAT siguin causa 
d’informe desfavorable. 

Aquesta instrucció tècnica és de caràcter genèric i no substitueix les 
instruccions tècniques específiques per tipologia d’activitat, sinó que les 
complementa, i, en cas de contradicció, prevalen les específiques. 

2. Persones destinatàries 

Personal de la Direcció General de Protecció Civil que elabora informes sobre 
plans d’autoprotecció (PAU) i, si escau, entitats colꞏlaboradores de 
l’Administració i de control degudament acreditades, d'acord amb el que 
estableix l'article 27 del 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, i d’acord amb el que estableix el 
Decret 42/2015, de 24 de març, de regulació de les entitats colꞏlaboradores de 
l'Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al 
departament competent en matèria de seguretat pública. 

3. Àmbit d’aplicació 

Aquests criteris són aplicables als informes d’avaluació tècnica (IAT) sobre 
PAU d’activitats d'interès per a la protecció civil de Catalunya, és a dir, les 
afectades per l’annex I.A i per l’annex I.B amb relació a l’article 3.4 del 
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. 
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Aquest document es complementa, si escau, en funció de l’activitat, amb les 
instruccions tècniques per a l’informe dels PAU específiques per a 
determinades tipologies d’activitats, que estiguin vigents, així com amb els 
documents de criteris tècnics aprovats per la Sub-direcció General de 
Programes en Protecció Civil.  

4. Criteris per elaborar informes desfavorables del PAU  

D’acord amb l’annex VI del Decret, un PAU és homologable quan compleix tots 
els requisits que marca el Decret i que li són aplicables, i en conseqüència és: 

	 Complet, amb contingut suficient en tots els apartats que li són 

aplicables.
	

	 Concret, és a dir, específic d’aquella instalꞏlació o activitat i el seu entorn 
actual. 

	 Pràctic i viable, ajustat a la realitat diària d’aquella instalꞏlació i aplicable 
en cas d’una emergència real. 

	 Integrable en el sistema de protecció civil de Catalunya. 

L’IAT ha d’indicar de manera clara quins dels aspectes detectats durant l’anàlisi 
del PAU són els causants de l’IAT desfavorable i quins altres són 
consideracions menors. 

Els aspectes causants d’IAT desfavorable s’han de corregir durant el termini 
d’alꞏlegacions, com a requisit imprescindible perquè el segon IAT sigui 
favorable i el PAU pugui ser homologat per la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya (CPCC). 

Els aspectes relatius a consideracions menors poden ser modificats en 
posteriors actualitzacions o revisions del PAU. 

A continuació, s’enumeren els criteris que impliquen IAT desfavorable d’un 
PAU: 
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4.1. Criteris generals: 

4.1.1. Índex i contingut. El PAU no segueix l’índex que estableix el 
Decret 30/2015, de 3 de març 

	 Si el PAU utilitza un índex que prové d’una altra normativa diferent, s’ha 
d’elaborar un informe desfavorable. Això no és aplicable amb les 
excepcions que ja preveu el mateix Decret pel que fa a la normativa 
nuclear i normatives sectorials. Amb caràcter general, no cal incloure 
literalment tots els punts de l’índex, se’n poden obviar de concrets de 
manera justificada si la informació consta en algun altre apartat que faci 
referència a la mateixa temàtica o són instalꞏlacions amb casuístiques 
concretes. 

	 Si el PAU segueix l’índex del Decret 82/2010, de 29 de juny, s’ha 

d’elaborar un informe desfavorable. 


4.1.2. Incompliment d’altres normatives: al PAU consten explícitament 
incompliments normatius 

	 Si en el PAU s’indica que no es compleixen determinades normatives, 
l’informe ha de ser desfavorable. 

En aplicació de l’article 28 del Decret 30/2015, de 3 de març, el personal 
tècnic de protecció civil no ha d’avaluar si es compleixen altres 
normatives, però si en el PAU consten explícitament incompliments de 
normativa aplicable a la instalꞏlació, l’IAT ha de ser desfavorable. La 
justificació és que el titular està obligat a complir totes les disposicions 
que li siguin aplicables (l’article 4.1 i del Decret 30/2015, de 3 de març) i, 
per tant, no es pot informar favorablement sobre un document on consti 
un incompliment normatiu (per exemple: “l’activitat X no compleix el Codi 
tècnic o la normativa de seguretat industrial o la normativa de prevenció 
d’incendis”). 

	 Respecte dels establiments que tenen un funcionament continuat, l'inici 
del qual es va produir a través d’una llicència o autorització, l’IAT ha de 
ser desfavorable quan s’obtingui la constatació, amb traçabilitat, que 
confirmi que no en disposen, d’acord amb l’article 4.1 i del 
Decret 30/2015, de 3 de març. A tal efecte, es tindrà en compte la 
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informació que faciliti el municipi d’ubicació de l’activitat, a través del 
tràmit d’alꞏlegacions municipals. 

	 Respecte de les activitats temporals, l’IAT ha de ser desfavorable quan 
s’obtingui la constatació, amb traçabilitat, que confirmi que no han 
obtingut o no han iniciat els tràmits de llicència, autorització i/o títol 
habilitant corresponent per exercir-ne. A tal efecte, es tindrà en compte 
la informació que faciliti el municipi d’ubicació de l’activitat, a través del 
tràmit d’alꞏlegacions municipals. 

4.1.3. Incongruències relatives a les dades de la persona titular 

Si les dades sobre la persona titular de l’activitat que consten al formulari de 
solꞏlicitud d’inici del procediment d’homologació del PAU no coincideixen amb 
les que consten al PAU, cal tenir en compte dues circumstàncies possibles: 

	 Les dades que consten al PAU són incorrectes: és motiu d’informe 
desfavorable i cal que el titular les modifiqui i torni a lliurar un nou 
document del PAU, durant el termini d’alꞏlegacions. 

	 Les dades que consten al formulari de solꞏlicitud d’inici del procediment 
d’homologació del PAU són incorrectes: és motiu d’informe desfavorable 
i cal que el titular faci una nova proposta de titularitat a través 
d’HERMES i que presenti un document acreditatiu d’aquest tràmit, 
durant el termini d’alꞏlegacions. 

4.1.4. Incongruències relatives a les dades de contacte 24 h 

Si les dades de contacte 24 hores que consten al formulari de solꞏlicitud d’inici 
del procediment d’homologació del PAU no coincideixen amb les que consten 
al PAU, cal tenir en compte dues circumstàncies possibles: 

	 Les dades que consten al PAU són incorrectes: és motiu d’informe 
desfavorable i cal que el titular les modifiqui i torni a lliurar un nou 
document del PAU, durant el termini d’alꞏlegacions. 

	 Les dades que consten al formulari de solꞏlicitud d’inici del procediment 
d’homologació del PAU són incorrectes: és motiu d’informe desfavorable 
i cal que el titular les corregeixi tot incorporant les dades correctes al 
formulari de lliurament de les alꞏlegacions. 
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4.1.5. Revisió de PAU que no incorpora les consideracions substancials 
de l’IAT del PAU vigent 

Si el document presentat pel titular com a revisió del PAU vigent no incorpora 
les consideracions substancials que s’havien plantejat en l’IAT del PAU vigent, 
s’ha de fer un IAT desfavorable i el titular ho ha d’esmenar durant el termini 
d’alꞏlegacions, com a requisit imprescindible per poder obtenir l’homologació de 
la revisió del PAU. 

4.1.6. Acumulació d’errades no substancials i manca de concreció 

Si el PAU incorpora múltiples errades no substancials o errades que denoten 
que el document no s’ajusta del tot a l’activitat concreta, sinó que s’ha elaborat 
basant-se en una plantilla genèrica no adaptada al cas concret, és motiu d’IAT 
desfavorable. 

4.1.7. Informe sectorial desfavorable sobre el PAU 

Si en el procés d’informe sobre el PAU, de manera consensuada amb serveis 
centrals, es valora que cal consultar un organisme o administració sectorial 
perquè es consideri que el seu dictamen pugui ser d’interès, i aquest organisme 
o administració detecta incorreccions en el PAU, és motiu d’IAT desfavorable. 

4.1.8. Manca de coordinació amb altres activitats 

El PAU ha d’incloure les activitats incloses amb les quals comparteix espai, tal 
com es descriu a l’article 5 del Decret 30/2015, apartats c) i d), encara que els 
titulars de les diferents activitats que comparteixen instalꞏlacions siguin 
diferents. El PAU ha d’incloure una breu descripció de les diferents activitats 
que comparteixen les instalꞏlacions. A l’apartat d’anàlisi de risc, caldrà valorar si 
es pot generar efecte dòmino. A l’apartat d’operativitat, s’haurà d’establir la 
coordinació, en cas d’emergència, amb la resta d’activitats amb les quals 
comparteix instalꞏlacions. 

En cas de no preveure-ho, és motiu d’informe desfavorable. 
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4.2. Criteris relatius al DOCUMENT 1 (Identificació de la instalꞏlació, 
inventari, anàlisi i avaluació del risc) 

4.2.1. Descripció insuficient de l’abast temporal. 

La descripció insuficient de l’abast temporal del pla és motiu d’IAT 
desfavorable. Concretament, si és una activitat temporal ha de quedar clar si és 
puntual o discontínua, i en tots dos casos s’han d’indicar les dates en què es 
durà a terme, o una aproximació de les dates en el cas de les discontínues, 
amb l’obligació d’actualització quan es disposi d’aquesta informació. 

4.2.2. Descripció insuficient de l’activitat 

La descripció insuficient de l’activitat és motiu d’IAT desfavorable. 
Concretament, si el PAU no descriu correctament l’activitat o les instalꞏlacions 
d’aquesta i, per tant, no es pot valorar quina és la dimensió o les 
característiques de les instalꞏlacions o activitats que s’hi desenvolupen, és 
motiu d’informe desfavorable. 

4.2.3. El PAU no preveu tots els riscos que afecten l’activitat 

La manca d’inclusió de riscos que poden afectar l’activitat és motiu d’informe 
desfavorable. Concretament, a l’anàlisi de riscos s’han de preveure els riscos 
interns (almenys incendi, explosió i fuita –i el de concentració de persones, per 
a les activitats amb concurrència pública) i els riscos externs (almenys els que 
afecten l’activitat segons el mapa de protecció civil). Pel que fa a l’inventari i 
avaluació de riscos externs, no n’hi ha prou amb incloure una referència al pla 
especial de la Generalitat i al risc que afecta el municipi on s’ubica la 
instalꞏlació. Cal que el PAU concreti els efectes que poden tenir els riscos 
externs sobre aquesta. 

4.2.4. Dades contradictòries o incompletes sobre l’ocupació, evacuació o 
descripció 

Si al PAU no hi consta l’ocupació o hi ha discrepàncies significatives en la 
informació aportada, és motiu d’IAT desfavorable. Per exemple: si les dades 
que declaren en el formulari de presentació del PAU a HERMES són diferents 
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de les especificades en el PAU o si hi ha divergències entre els diferents 
apartats del PAU (ocupació, evacuació, descripció), l’IAT ha de ser 
desfavorable. 

4.2.5. El PAU no preveu la resta d’activitats 

En compliment de l’article 5 del Decret 30/2015, de 3 de març, el PAU de 
l’activitat afectada per l’annex I ha de preveure les diferents activitats que es 
trobin físicament en el mateix centre, establiment, espai, instalꞏlació o 
dependència. Concretament, ha de preveure els riscos d’aquestes activitats, 
l’efecte dòmino i la coordinació amb aquestes. 

En cas contrari, és motiu d’IAT desfavorable. 

4.2.6. El PAU no preveu de manera correcta els elements vulnerables 

a) 	Tipologia d’elements vulnerables a incloure al PAU: 

Es considera que la tipologia d’elements vulnerables que cal incloure al 
PAU de les activitats afectades pel Decret 30/2015, de 3 de març, ha de ser, 

com a mínim, la següent: 


 Polígon industrial 


 Zona residencial  


 Equipament esportiu  


 Llocs de pública concurrència relacionats amb el transport (ferrocarril, 

aeri, portuari, etc.) 

 Llocs de pública concurrència significatius pel nombre de persones 
associat: centres comercials, càmpings 

 Vies de comunicació principals (autopistes, nacionals i comarcals i grans 
línies de ferrocarril) 

 Altres elements vulnerables significatius 

b) 	Tipologia d’elements molt vulnerables a incloure al PAU: 

 Centre educatiu (per exemple: escoles, instituts, etc.) 

 Centre sociosanitari (per exemple: hospitals, centres d’atenció primària, 
etc.) 

c) La distància al voltant de l’activitat que cal tenir en compte per a la 
identificació dels elements vulnerables és la següent:  
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	 En el cas d’instalꞏlacions no afectades per la normativa d’accidents 
greus però amb presència de substàncies perilloses (per exemple, 
activitats afectades per la ITC EPQ, instalꞏlacions de tipus industrial o 
d’emmagatzematge o activitats de gestió de productes), el PAU ha 
d’incloure les tipologies d’elements de l’apartat a) i b) que es trobin dins 
de la franja determinada sobre la base de la tipologia de substàncies 
perilloses que estableix la Resolució IRP/971/2010, de 31 de març. És a 
dir, 500 m per a gasos tòxics i líquids tòxics amb punt d’ebullició baix; 
250 m per a gasos liquats extremadament inflamables i líquids molt 
inflamables (punt d’ebullició baix), i 75 m per a líquids inflamables. 

	 En el cas d’instalꞏlacions el risc de les quals estigui associat 
principalment a la concentració de persones dins la mateixa 
activitat, cal indicar quins són els elements vulnerables contigus o 
confrontants a la instalꞏlació que presenta el PAU i que poden veure’s 
afectats per l’emergència o que podrien dificultar-ne l’evacuació. 

En el cas que el PAU no inclogui la informació anterior, és motiu d’IAT 
desfavorable. 

4.2.7. Ubicació d’una activitat temporal en zona d’indefensió 

No es pot elaborar un informe favorable del PAU d’una activitat temporal 
d’interès per a la protecció civil de Catalunya ubicada totalment en zona 
d’indefensió per risc d’accidents greus o per risc associat al transport de 
mercaderies perilloses. 

En el cas que només una part de l’activitat estigui ubicada en zona 
d’indefensió, es podrà elaborar un informe favorable del PAU sempre que es 
garanteixi que en aquesta zona no hi ha presència d’elements vulnerables ni 
molt vulnerables, i sempre que en la resta de l’espai es garanteixin les 
condicions d’autoprotecció. En el cas que no hi hagi espai que garanteixi les 
condicions d’autoprotecció dins de la mateixa activitat, caldrà que aquestes 
condicions es garanteixin en edificis propers i que la coordinació amb aquests 
estigui garantida. 

Pel que fa al risc de transport de mercaderies perilloses, resten exemptes 
d’aplicar els criteris anteriors aquelles activitats temporals que es duguin a 
terme íntegrament en unes dates i horaris que coincideixin amb les restriccions 
anuals que estableix el Servei Català de Trànsit per als vehicles de transport de 
mercaderies perilloses. 
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4.3. Criteris relatius al DOCUMENT 2 (Inventari i descripció dels mitjans i 
mesures d’autoprotecció) 

4.3.1. Incompliment dels mitjans d’autoprotecció que preveu l’annex III del 
Decret 30/2015 

Si al PAU no hi consten els mitjans que preveu l’annex III, en funció de la 
tipologia d’activitat, o els que hi figuren no compleixen el que estableix 
l’article 11 del Decret, és motiu d’IAT desfavorable. 

En aquest cas, cal tenir en compte que el titular té dret a solꞏlicitar l’adopció de 
mitjans sanitaris alternatius, que seran degudament valorats. L’IAT pot ser 
favorable si el PAU preveu els recursos sanitaris que estableix la resolució 
corresponent de la Direcció General de Protecció Civil. 

4.4. Criteris relatius al DOCUMENT 3 del PAU (Manual d’actuació) 

4.4.1. Abast corporatiu: el PAU d’una activitat de titularitat privada inclou 
recursos de titularitat pública o d’altres instalꞏlacions 

Al PAU hi han de constar els recursos que formen part de l’activitat i, en el cas 
que hi constin serveis públics externs o recursos d’altres instalꞏlacions, cal que 
existeixi un conveni o acord de mancomunitat o condicions especials que 
garanteixi que aquests recursos aliens donen cobertura a l'activitat mentre 
aquesta duri i de manera exclusiva. 

Per exemple, si el SEM ha estat contractat per fer els serveis preventius per a 
un acte extraordinari, es pot incloure al PAU, però si hi és present com a servei 
públic inclòs en un pla de seguretat, llavors el SEM no ha de constar al PAU. 

No obstant això, hi ha casos determinats com són els aeroports i ports d'interès 
general que s'han de tractar específicament, atès que són situacions més 
complexes degut a les peculiaritats d'aquestes activitats i a la presència 
permanent de serveis públics en les seves instalꞏlacions. Per exemple: els 
Bombers de Barcelona es poden incloure en el Pla del Port de Barcelona 
perquè tenen un conveni on s’estableix aquesta relació. 
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4.4.2. Errades en els procediments de comunicació, dades d’enllaç, etc. 

	 És motiu d’IAT desfavorable del PAU que hi constin dades errònies de 
comunicació amb el CECAT o procediments de comunicació que no 
segueixin el que estableix l’article 12 del Decret 30/2015, de 3 de març. 

	 Pel que fa als avisos interns, és motiu d’informe desfavorable que el 
PAU no garanteixi l’alerta als equips actuants i/o l’alarma als ocupants 
(per a les dues mesures, evacuació i confinament). 

4.4.3. Insuficiència en les condicions d’autoprotecció 

Les condicions d’autoprotecció són la viabilitat intrínseca de l’edifici o centre per 
a l’aplicació segura d’una estratègia d’autoprotecció. És motiu d’IAT 
desfavorable si l’edifici o centre no garanteix les condicions d’autoprotecció per 
al risc d’inundació (vegeu punt 4.4.4) o si no es preveuen les condicions 
d’autoprotecció per al risc d’accidents greus (vegeu punt 4.4.5) o per al risc de 
transport de mercaderies perilloses. 

4.4.4 Garantia pel que fa al risc d’inundacions 

D’acord amb l’annex VI del Decret, pel que fa al risc d’inundacions, en el cas 
d’activitats a l’aire lliure o amb infraestructures fràgils insuficients per al 
confinament situades en zones inundables, per a les condicions d’autoprotecció 
cal demostrar que es garanteix que la població pot evacuar a zones segures o 
accedir a edificis aptes per al confinament en un temps adequadament inferior 
al temps d’afectació i que existeixen els sistemes de previsió i detecció 
necessaris per assegurar-ho en el moment de l’emergència. Per tant, si no es 
dona aquesta garantia, és causa d’IAT desfavorable. 

4.4.5. Garantia insuficient de confinament en cas de risc d’accidents 
greus en zona d’intervenció i en zona d’alerta 

D’acord amb l’annex VI del Decret, pel que fa a la potencial afectació per risc 
d’accidents greus (zona d’intervenció), es basa a demostrar que es disposa 
dels edificis adequats per al confinament, i en el cas de les activitats a l’aire 
lliure o en infraestructures fràgils insuficients per al confinament, garantir que la 
població pot accedir a edificis aptes per al confinament, en un temps inferior al 
corresponent als danys irreversibles. 
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Si el centre o activitat està ubicat en zona d’intervenció, ha de garantir el 
confinament de tots els seus ocupants, i si està ubicat en zona d’alerta, ha de 
garantir el confinament de la població especialment sensible (persones 
malaltes, infants, persones grans, dones embarassades i d’altres que pugui 
definir el grup sanitari). 

És motiu d’IAT desfavorable si el PAU indica que l’activitat, ubicada en zona de 
risc químic, no té prou espai apte per confinar els seus ocupants o si l’espai 
destinat al confinament no compleix els requisits que estableix l’annex VI del 
Decret 30/2015, de 3 de març. 

4.4.6. Insuficiència en les mesures d’autoprotecció 

Les mesures d’autoprotecció són el conjunt d’actuacions que han de portar a 
terme les persones que es puguin veure afectades per una situació de risc o 
per una emergència, per garantir la seva seguretat. 

Al PAU hi han de constar mesures d’autoprotecció per als diferents riscos que 
afecten l’activitat; així, per exemple, en el cas d’un edifici ubicat en zona 
inundable, cal que el PAU especifiqui que els ocupants poden evacuar a zones 
segures. En cas contrari, és motiu d’IAT desfavorable. 

D’altra banda, al PAU hi han de constar mesures d’autoprotecció que es puguin 
implementar, és a dir, si hi consten aspectes que impedeixen aplicar les 
mesures d’autoprotecció i el PAU no recull solucions alternatives reals, és 
motiu d’IAT desfavorable. Per exemple: si de la descripció de l'evacuació es 
desprèn que no es preveu per a l'ocupació prevista o si els punts de reunió 
envaeixen les vies d’accés dels serveis d’emergència. 

4.4.7. Deficiències en les fitxes d’actuació 

Cal que l’annex IV reculli, per als diferents equips i persones implicades en el 
pla, les fitxes d’actuació corresponents. Aquestes fitxes d’actuació s’han 
d’elaborar per a cada persona i risc (on ha de quedar determinat el nivell 
d’activació del PAU) o per a cada persona i nivell d’activació del pla. En 
aquestes fitxes han de quedar clarament identificades les accions que ha de fer 
cada persona i la informació que ha de rebre i la que ha de donar, així com 
l’avís al 112 i al CECAT en el cas que correspongui. En cas contrari, és motiu 
d’IAT desfavorable. 
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4.4.8. Altres deficiències en el manual d’actuació 

Al PAU hi ha de constar: 

	 La identitat de les persones que tenen les funcions de director del PAU, cap 
d’emergència i responsable de riscos. 

	 En el cas dels caps d'equip (equip d’intervenció, equip d’evacuació i 
confinament i equip de primers auxilis), és suficient que hi consti el nom del 
càrrec. I pel que fa a la resta de membres de cada equip, només cal que hi 
consti el nom del colꞏlectiu i el nombre. 

	 De manera clara i inequívoca, les dades de contacte 24 h (telèfon del 
CCAC/cap d’emergència). 

En cas contrari, és motiu d’IAT desfavorable. 

4.5 Criteris relatius al DOCUMENT 4 del PAU (Implantació, manteniment i 
actualització) 

És causa d’IAT desfavorable que la informació que consta sobre les actuacions 
d’implantació sigui insuficient o incompleta. Concretament: 

	 Si el PAU no preveu, o ho fa de manera incompleta, la planificació, el 
programa i els terminis de les accions de formació als actuants i de 
divulgació als usuaris. 

	 Si el PAU no preveu, o ho fa de manera incompleta, la planificació, el 
programa i els terminis dels simulacres (almenys 1 a l'any i l'avís amb 
15 dies d'antelació si comporten accions o poden provocar trucades al 112). 

	 Si el PAU no preveu, o ho fa de manera incompleta, l'elaboració dels 
informes bianuals i quadriennals i dels informes posteriors als simulacres. 

	 Si el PAU no preveu, o ho fa de manera errònia, les obligacions relatives a 
les actualitzacions i revisions. 

5. Definicions 

Als efectes d’aquesta instrucció cal tenir en compte les definicions següents: 

Consideració substancial. Són aquells defectes del PAU que són de prou 
gravetat com per generar, per si mateixos, un informe d’avaluació tècnica 
desfavorable. Els aspectes causants d’IAT desfavorable s’han de corregir 
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durant el termini d’alꞏlegacions, com a requisit imprescindible perquè el segon 
IAT sigui favorable i el PAU pugui ser homologat per la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya (CPCC). 

Consideració menor o errada no substancial. Són aquells defectes del PAU 
que no són de prou gravetat com per generar, per si mateixos, un informe 
d’avaluació tècnica desfavorable i que, per tant, es pot admetre que siguin 
modificats mitjançant posteriors actualitzacions o revisions del PAU. 

Informe d’avaluació tècnica (IAT). És l’informe que elabora el personal tècnic 
de la Direcció General de Protecció Civil i que es pronuncia sobre si el pla 
d’autoprotecció s’ajusta al compliment del Decret 30/2015, de 3 de març. 

Zona d’indefensió (ZIF). És la franja de seguretat mínima necessària per a la 
viabilitat de l’autoprotecció als elements vulnerables en el marc d’un accident 
amb substàncies perilloses. L’extensió d’aquesta zona ve condicionada pel 
temps necessari entre la detecció de la situació d’emergència, l’avís als 
elements vulnerables i la intensitat dels efectes dels accidents previsibles. 
Correspon a la zona d’indefensió envers l’autoprotecció (ZIEA) definida a la 
IRP/971/2010, de 31 de març, per la qual es dona publicitat als criteris per a 
l’elaboració dels informes referents al control de la implantació de nous 
elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil. 

6. Normativa i documents complementaris  

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 

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. 

Decret 374/1996, de 2 de desembre, de regulació dels bombers d’empresa. 

Decret 42/2015, de 24 de març, de regulació de les entitats colꞏlaboradores de 
l'Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al 
departament competent en matèria de seguretat pública. 

Preguntes freqüents publicades a l’apartat sobre plans d’autoprotecció de la 
intranet i a la pàgina web de Protecció Civil. 
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7. Implantació / Vigència 

Aquesta instrucció s’ha de difondre als diferents titulars de les unitats, que han 
de donar al personal que els és adscrit les explicacions necessàries per 
garantir que sigui coneguda i posada en pràctica de forma adequada. 

La instrucció està disponible a la intranet de Protecció Civil. Els responsables 
de difusió han de donar-la a conèixer a tots els afectats.  

Aquesta instrucció entrarà en vigor quinze dies després de la seva signatura. El 
procés de difusió i implantació s’haurà d’haver realitzat abans de l’entrada en 
vigor. 

El personal tècnic l’ha de conèixer i posar en pràctica. 

8. Revisió 

Aquesta Instrucció s’ha de revisar periòdicament per tal d’incloure-hi altres 
motius causants d’informe desfavorable i altres aspectes de millora dels PAU. 

Isabel Ferrer i Àlvarez 

Directora general de Protecció Civil 
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