44560

DISPOSICIONS

DOGC 5938 – 9.8.2011

DEPARTAMENT
D’INTERIOR
ORDRE
INT/192/2011, de 28 de juliol, d’acreditació dels centres de formació de personal
tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i els centres
d’interès per a la protecció civil.
La Llei 10/2007, del 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, té
entre les seves finalitats la formació del personal dels serveis de protecció civil.
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,
desplega els preceptes relatius a l’autoprotecció recollits a la Llei 4/1997, de 20 de
maig, de protecció civil de Catalunya. Entre aquestes mesures s’estableix l’obligació
d’elaborar el pla d’autoprotecció corresponent a l’activitat. El pla d’autoprotecció 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 subjecte
l’activitat.
L’article 17 del Decret 82/2010 estableix diferents alternatives per acreditar el
personal tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i
centres d’interès per a la protecció civil. Entre aquestes alternatives es preveu la
superació de cursos de formació per elaborar els esmentats plans.
L’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, també preveu en el seu article 2 aquesta formació i dedica els seus
annexos 1 i 2 als àmbits en els quals s’han d’assolir unes competències mínimes,
amb els cursos de formació bàsica i de formació superior, per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil.
Així mateix, l’article 14 del Decret 82/2010, disposa que a l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya li correspon la funció d’acreditar els centres de formació
necessaris per cobrir les demandes de formació en el territori.
Es fa necessari, per tant, establir els requisits i el procediment d’acreditació dels
centres de formació que han d’impartir els cursos de formació bàsica per elaborar
plans d’autoprotecció d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local i els
cursos de formació superior per elaborar plans d’autoprotecció d’activitats i centres
d’interès per a la protecció civil de Catalunya.
D’acord amb el que preveu 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 dels centres de formació de
personal tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i els
centres d’interès per a la protecció civil.
Article 2
Sol·licitants
Poden sol·licitar l’acreditació com a centre de formació de tècnics en l’elaboració
de plans d’autoprotecció en l’àmbit de protecció civil els organismes i les entitats
següents:
a) Universitats de Catalunya.
b) Centres adscrits a les universitats de Catalunya.
c) Col·legis professionals.
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d) Centres de formació acreditats o homologats pel departament competent en
matèria de treball.
e) Centres de formació professionals de les organitzacions empresarials.
Article 3
Característiques dels cursos
3.1 El curs de formació bàsica per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats
i centres d’interès per a la protecció civil local d’acord amb l’annex I, epígraf C,
del Decret 82/2010, de 29 de juny, ha de desenvolupar, com a mínim, el programa
formatiu que figura a l’annex 1 de l’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, amb una duració mínima de
140 hores i d’acord amb els materials curriculars desenvolupats a aquests efectes
per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
3.2 El 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
I, epígrafs A i B, del Decret 82/2010, de 29 de juny, ha de desenvolupar, com a
mínim, el programa formatiu que figura a l’annex 2 de l’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, amb una
duració mínima de 80 hores i d’acord amb els materials curriculars desenvolupats
a aquests efectes per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
3.3 És requisit per poder accedir al curs de formació bàsica i al curs de formació
superior que les persones interessades tinguin una titulació universitària. S’entén per
titulació universitària aquella que sigui titulació oficial o pròpia expedida per una
universitat reconeguda normativament o un centre adscrit a aquesta, i que el seu pla
d’estudis tingui un contingut mínim de 180 crèdits europeus ECTS o equivalents.
Per accedir al curs de formació superior, les persones interessades també han
d’estar prèviament acreditades com a personal tècnic competent per a l’elaboració
de plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil local o han d’haver superat
el curs de formació bàsica.
Article 4
Sol·licituds i documentació
4.1 La sol·licitud d’acreditació s’ha d’adreçar a la direcció de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, juntament amb un dossier en el qual s’han d’identificar
les dades següents:
a) Estatuts del centre pel que fa a les entitats previstes en l’article 2, apartats b),
d) i e).
b) Acord de concessió de llicència municipal d’obertura de les entitats previstes
en l’article 2.d) i e).
c) Programa de l’activitat o activitats formatives d’acord amb les característiques
esmentades en l’article anterior amb referència expressa als objectius, contingut,
activitats d’aprenentatge, elaboració d’un projecte a on es desenvolupi un cas pràctic, durada (expressat en hores lectives) i temporització indicativa de les activitats
i lloc on es durà a terme.
d) Descripció dels mètodes i mecanismes previstos d’avaluació de l’aprenentatge
de l’alumnat.
e) Currículum del/de la responsable acadèmic del curs que haurà d’estar acreditat/a
com a personal tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció.
f) Perfil del personal formador i currículum relacionat amb les àrees de coneixement que impartirà en el curs.
g) Descripció del sistema d’avaluació de la qualitat de l’activitat formativa.
4.2 Les sol·licituds es poden presentar al registre de l’ISPC, o 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.
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Els models de sol·licitud esmentats en l’apartat 4.1 han d’estar a la disposició de les
persones i entitats interessades a l’ISPC i també poden ser impresos des de l’adreça
web de la Generalitat, en l’apartat corresponent a serveis i tràmits del departament
competent en matèria de seguretat pública.
Article 5
Procediment d’acreditació
5.1 En el termini de tres mesos, a partir de la data de presentació de la sol·licitud
d’acreditació, o d’haver respost els requeriments que l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya hagi pogut fer quant a l’ampliació de la informació aportada o quant a
la seva concreció, el/la director/a de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya resol
la sol·licitud. Transcorregut el termini màxim per resoldre sense que s’hagi dictat
resolució expressa, les sol·licituds s’entenen estimades per silenci administratiu,
sens 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.
5.2 Contra les resolucions, expresses o presumptes, es podrà interposar recurs
d’alçada davant el/la conseller/a competent en matèria de seguretat pública, d’acord
amb els terminis i requisits establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
5.3 Les resolucions d’acreditació que emet l’ISPC es poden consular al web
de l’ISPC.
Article 6
Compromisos de l’entitat acreditada
L’entitat que obtingui l’acreditació com a centre de formació de tècnics en l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit de protecció civil es compromet a:
a) Demanar a les persones interessades en participar en els cursos que acreditin
el compliment dels requisits de titulació previstos en l’article 3.3 d’aquesta Ordre.
b) Impartir el programa formatiu presentat a l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya per obtenir l’acreditació.
c) Avaluar l’aprenentatge de l’alumnat de les diferents activitats (projecte,
exàmens i/o treballs, entre d’altres, si escau) seguint els mètodes i mecanismes
previstos d’avaluació presentats a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per
obtenir l’acreditació.
d) Facilitar tota aquella informació i documentació referida a l’activitat de formació que l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya li sol·liciti.
e) Garantir l’arxivament de tota la documentació relacionada amb l’activitat
formativa; en tot cas i, per a cada edició del curs, s’ha de conservar: el programa,
els horaris, la relació de professorat que ha impartit cadascuna de les matèries,
les actes de qualificació signades pel responsable acadèmic, els models de proves
d’avaluació realitzades i el model de diploma o certificació del curs.
f) Guardar les proves d’avaluació, els projectes i els treballs realitzats pels alumnes i els currículums de tot el professorat durant un període de dos anys a partir de
la realització de l’activitat.
g) Actualitzar el programa del curs atenent els canvis normatius i les instruccions
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya que es produeixin abans i durant el
desenvolupament de l’activitat formativa.
h) Informar l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya dels canvis en les condicions originals que han justificat l’acreditació.
Article 7
Certiicacions dels cursos
7.1 Les certificacions de les persones assistents a les activitats formatives les
lliura el centre de formació només a aquelles persones que hagin acomplert una
assistència mínima del 80% (si són activitats presencials), o la participació activa de
l’alumnat (si són no-presencials o semipresencials), i que hagin superat les proves
corresponents de l’avaluació del seu aprenentatge.
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7.2 L’entitat que obtingui l’acreditació ha de comptar amb un registre específic,
degudament numerat, de l’expedició de diplomes o certificacions emesos.
7.3 En cada diploma o certificació s’ha de fer constar el nom, els cognoms i el
DNI de la persona interessada, el títol, la durada, el lloc de realització i les dates
de l’inici i de finalització del curs, així com el número de registre, i s’ha de fer
esment també de la resolució d’acreditació de l’Institut. Així mateix, en el dors de
la certificació s’ha de fer constar el programa del curs.
7.4 Els/les alumnes que hagin obtingut la referida certificació poden sol·licitar
l’acreditació com a tècnic/a competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció
en l’àmbit de protecció civil, mitjançant sol·licitud dirigida a la direcció general
competent en matèria de protecció civil, d’acord amb el procediment previst en
l’Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre (DOGC núm. 5753, d’11.11.2010).
Article 8
Control de l’execució de l’activitat
L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya pot comprovar el desenvolupament
i l’execució de l’activitat formativa i de les proves avaluatives per garantir l’ajustament als criteris de qualitat que implica l’acreditació de l’entitat. A aquests efectes,
els representants que designi l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya poden
assistir a qualsevol sessió formativa o avaluadora i realitzar les comprovacions
que considerin convenients per a la verificació de les condicions que han motivat
l’acreditació.
Article 9
Revocació de l’acreditació
En el cas que l’entitat no executi els cursos de formació d’acord amb els termes
establerts en la sol·licitud, es detecti falsedat en aquesta documentació, no segueixi
els paràmetres de qualitat formativa o no acompleixi els compromisos que contreu
en acollir-se a aquesta Ordre, es procedeix a revocar l’acreditació atorgada, amb el
tràmit previ d’audiència, en els termes previstos a la normativa aplicable.
Barcelona, 28 de juliol de 2011
FELIP PUIG I GODES
Conseller d’Interior
(11.208.019)
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