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Instrucció sobre els criteris a aplicar en l’elaboració dels informes
d’avaluació tècnica en activitats de càmping ubicades en zona inundable

1. Objecte
L’objecte d’aquesta instrucció és establir els criteris per a l’elaboració dels informes
d’avaluació tècnica (IAT), previs a l’homologació de plans d’autoprotecció de les
instal·lacions de càmping ubicades en zona inundable i incloses dins l'àmbit d'aplicació
de l'epígraf A de l'annex I 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.

2. Persones destinatàries
Personal de la Direcció General de Protecció Civil que elabora informes sobre plans
d’autoprotecció (PAU) i, si escau, entitats col·laboradores 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
col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al
departament competent en matèria de seguretat pública.

3. Àmbit d’aplicació
Aquesta instrucció és d’aplicació als informes previs a l’homologació dels plans
d’autoprotecció de les instal·lacions de càmping ubicades en zona de risc greu
d'inundació. D’acord amb la Resolució INT/767/2016, de 23 de març, es consideren
com a zones de risc greu d’inundació les següents: zones inundables per períodes de
retorn de 500 anys o per criteris geomorfològics, com també les zones afectades per
cons de dejecció.

4. Contingut
A part de complir amb els requisits del Decret 30/2015, de 3 de març, els criteris
específics de la Direcció General de Protecció Civil pel que fa a l’homologació dels
plans d'autoprotecció d'instal·lacions de càmping ubicades en zona de risc greu
d’inundació són els següents:
− La instal·lació ha de disposar d’un sistema de detecció hidrometeorològic, fiable i
redundant, a la capçalera de la conca d’afectació, que permeti l’alerta primerenca
amb un temps de resposta suficient. Pel que fa a la fiabilitat del sistema, ha de ser
validat i s’han d'aplicar els criteris dels òrgans oficials competents en la matèria.
1

INSTRUCCIÓ TÈCNICA
Codi: instrucció_tècnica PAU_02_v01_18
Entrada en vigor: 05_02_2018

− Incorporar el càlcul del temps d’avinguda a l’efecte de poder determinar el termini
disponible per gestionar l’emergència des del moment en què es dona l’alerta fins
que comença l’activació de l’evacuació i les maniobres subsegüents. Aquest càlcul
ha de ser validat pel titular de conca, sobre la base dels seus càlculs de velocitat
mínima i màxima d’inundació i els calats previstos pels períodes de retorn de 500,
100 i 10 anys.
− Establir el càlcul del temps màxim d’evacuació amb alguna metodologia de
simulació o exercici pràctic. La Direcció General de Protecció Civil ha de validar
aquest càlcul.
− Acreditar que el temps entre que es rep l’alerta i el de previsió d’onada d’avinguda
supera el temps mínim i imprescindible establert per la Direcció General de
Protecció Civil a l’efecte de la viabilitat de la gestió de l’emergència.
− Acreditar que es disposa d’un sistema fiable de recepció de l’alerta primerenca al
càmping i de personal en presència a la instal·lació, preparat i suficient per atendrela i gestionar l’evacuació.
− Dotar la instal·lació d’un sistema de senyalització visible i comprensible per als
usuaris del càmping on s’identifiquin les zones inundables, les rutes d’evacuació i la
ubicació dels espais segurs.
− Incloure la informació que es facilitarà als usuaris en el moment de registrar-se
sobre el risc i les mesures d’autoprotecció que hauran d’adoptar en cas d’alerta.
− Comprometre la realització d’un simulacre anual en aplicació del pla d'autoprotecció
d’acord amb les directrius que estableixi la Direcció General de Protecció Civil.

5. Definicions
A l’efecte d’aquesta instrucció, cal tenir en compte les definicions següents:
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.

6. Afectacions / Vinculacions amb altres documents de referència
Cap.

7. Normativa
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.
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RESOLUCIÓ INT/764/2016, de 23 de març, per la qual s'inclouen determinades
instal·lacions de càmping dins l'àmbit d'aplicació de l'epígraf A de l'annex I 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.
Decret 291/1999, de 9 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i
funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
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.

8. Implantació / Vigència
La Subdirecció General de Programes en Protecció Civil ha de difondre aquesta
instrucció entre els diferents titulars de les unitats afectades, 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 estarà disponible a la intranet de Protecció civil, així com al web del
Departament d’Interior.
Aquesta instrucció entrarà en vigor als vint dies de la seva signatura. El procés de
difusió i implantació s’haurà d’haver realitzat abans de l’entrada en vigor.
La persona responsable de gestió de qualitat de la DGPC enviarà un avís per correu
electrònic a les unitats afectades per informar de la publicació de la instrucció així com
un recordatori de la seva entrada en vigor.
El personal tècnic l’ha de conèixer i posar en pràctica.
digitalment per
CPISR-1 Joan Signat
CPISR-1 Joan Delort Menal
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Delort Menal Data:
+01'00'

Joan Delort Menal
Director general de Protecció Civil
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