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NORMATIVA DE REFERÈNCIA: 

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. 

OBJECTE: 

Aglutinar les diferents figures tant administratives com operatives amb responsabilitats en 
l’àmbit dels PAU. 

DEFINICIONS:  

- RESPONSABLES I GESTORS ADMINISTRATIUS 

Titular: Responsable últim de l’activitat, centre o instal·lació, o persona amb poders atorgada 
per aquest. Apareix al PAU i a Hermes. Les seves responsabilitats estan marcades al llarg del 
decret 30/2015 en diversos articles.  

Exemples: 
- Alcalde o regidor en cas d’equipaments municipals. 
- Gerent d’un centre comercial amb poders del titular real. 
- Propietari de l’empresa 
- President de l’entitat organitzadora d’una cursa 

Representant del titular: Persona en que el titular delega a tots els efectes d’HERMES per fer 
les gestions a l’HERMES en nom del titular real, que constarà també al formulari del registre de 
plans. És una figura que només apareix a la plataforma Hermes, no apareix al PAU com a tal. 

Persona titular de la direcció del PAU (Director de l PAU): Màxim responsable executiu pel 
que fa a l’existència i funcionament del PAU. Pot coincidir amb algún rol operatiu, però no 
necessàriament. Pot coincidir amb el titular, però no necessàriament. Acostuma a ser 
l’interlocutor màxim del tècnic competent. No apareix a l’HERMES com a tal, apareix a l’apartat 
1.1.7. del Document 1 del PAU. Sovint és també el responsable de la implantació que cal 
esmentar al Document 4 del PAU.  

Responsable tècnic: Figura no regulada al Decret 30/2015 però si a la Ordre INT/325/2013, 
de 4 de desembre, de modificació de l’Ordre INT/193/2011, de 28 de JULIOL, per la qual es 
crea el Registre electrònic de plans d’autoprotecció, i que apareix a la plataforma HERMES. 
Persona autoritzada pel titular o el seu representant per rebre també les notificacions de la 
plataforma Hermes, i poder accedir a informes, resolucions i similars, inicialment només a 
disposició del titular (o representant del titular). 
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- RESPONSABLES OPERATIUS 

Cap d’emergència: Màxim responsable en cas d’emergència. Ha de tenir una visió de conjunt 
de la situació d’emergència i transmetre-la als responsables externs. És el responsable últim de 
les mesures d’autoprotecció a prendre, que de tota manera han d’estar ben estipulades en el 
PAU segons la situació. Normalment hauria de ser de l’organització del titular.  

Figura recollida al Decret 30/2015, al PAU i a HERMES. 

Típic Interlocutor 1 a HERMES i PAU en cas d’emergè ncia. 

Cap d’intervenció: Màxim responsable in situ, al lloc de l’emergència, responsable de les 
accions sobre l’origen de l’emergència i de les mesures d’autoprotecció en el seu entorn 
immediat. Ha des ser algú que estigui present, per la qual cosa caldrà definir amb cura la 
cadena de substitucions. 

Figura recollida al Decret 30/2015. 

Típic Interlocutor 2 a HERMES i PAU en cas d’emergè ncia. 

- EQUIPS D’INTERVENCIÓ 
 
Equip de primera intervenció (EPI): és un equip d’intervenció de nivell bàsic. La seva composició és 
responsabilitat del titular de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici atenent els riscos i el 
dimensionament del centre o activitat, i el total disponible s’ha de determinar en funció de la grandària i 
l’activitat de l’empresa, edifici, establiment o infraestructura. L’EPI ha de disposar d’una formació 
mínima de caràcter genèric relativa a la identificació de situacions de risc i avisos d’emergència, 
primera intervenció davant de conats d’incendi, evacuació dels ocupants i aplicació de primers auxilis. 
La impartició d’aquesta formació a les persones que integren l’EPI, tant inicial com periòdica, és 
responsabilitat de la persona titular de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici. 
  
Equip de segona intervenció (ESI): és un equip d’intervenció de nivell avançat. La seva composició és 
responsabilitat del titular de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici atenent els riscos i el 
dimensionament del centre o activitat, i el total disponible s’ha de determinar en funció de la grandària i 
l’activitat de l’empresa, edifici, establiment o infraestructura. L’ESI ha de disposar d’una formació 
referida a la identificació dels riscos concrets inherents a l’activitat, edifici, instal·lació o infraestructura 
considerada, a la identificació i instruccions d’ús dels mitjans específics de protecció davant d’aquests 
riscos i als procediments d’actuació en cas d’emergència, complementant la de l’EPI. La impartició 
d’aquesta formació a les persones que integren l’ESI, tant inicial com periòdica, és responsabilitat de la 
persona titular de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici. 
 
Segons la interpretació de la DGPC, a febrer de 201 9, cal que els plans d’autoprotecció elaborats sego ns el 
decret 30/2015 disposin tant d’EPI com d’ESI. 
 


