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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'INTERIOR
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.
Mitjançant l’Ordre INT/193/2011, de 28 de juliol, es va crear i regular el Registre electrònic de plans
d’autoprotecció, que està gestionat per la Direcció General de Protecció Civil, de conformitat amb el que preveu
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.
Ateses les previsions de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; del
Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de
la Generalitat, i també de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya, l’Ordre va preveure el funcionament del Registre de forma telemàtica.
Així mateix va establir que tant la inscripció en el Registre electrònic de plans d'autoprotecció, com la resta de
tràmits derivats del Decret 82/2010, de 29 de juny, s’havien d’efectuar de forma electrònica, de conformitat
amb l'article 27.6 de la dita Llei 11/2007, de 22 de juny.
Quant a la identificació i autenticació per accedir al Registre electrònic, l’Ordre que es modifica va establir
l’exigència que el certificat reconegut per a les persones usuàries, no pertanyents a les administracions
públiques, amb els rols de titulars de l’activitat o del centre; de persones tècniques acreditades, o de caps de
l’emergència fos un certificat corporatiu de persona física que garantís la titularitat de l’activitat o centre, o bé
la relació laboral amb l’activitat o centre.
Atès que des de l’entrada en vigor de l’Ordre s’ha comprovat que aquest certificat no està suficientment
implantat en les empreses, fet que dificulta la tramitació electrònica dels plans, es considera convenient
modificar l’Ordre per tal d’ampliar els tipus de certificats electrònics admesos per accedir a HERMES i així
facilitar l’activitat econòmica de les activitats i centres que han d’elaborar plans d’autoprotecció. Aquesta
modificació del tipus de certificat implica que el pugui emetre qualsevol de les entitats emissores classificades
pel Consorci Administració Oberta de Catalunya, ja que amplia el nombre d’entitats que poden expedir el
certificat, i comporta la modificació dels articles 3, 5 i 6 de l’Ordre esmentada.
D’altra banda, també es modifica, entre altres, l’article 5 de l’Ordre en tant que preveu que el responsable
tècnic de l’activitat o centre pugui ser una persona no acreditada per a l’elaboració de plans d’autoprotecció, i
amplia el tipus de persones que poden exercir aquestes tasques tècniques.
En conseqüència, d'acord amb el que s’ha assenyalat, de conformitat amb l'informe de la Comissió de Protecció
Civil de Catalunya;
De conformitat amb el que disposen l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització,
procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; l'article 39.3 de la Llei 13/2008,
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i la disposició final primera del Decret
82/2010, de 29 de juny, abans esmentat, i en ús de les facultats que tinc atribuïdes,

Ordeno:

Article 1
Es modifica l’article 3 de l’Ordre INT/193/2011, de 28 de juliol, que queda redactat de la manera següent:
“Article 3
″Persones usuàries del Registre electrònic de plans d’autoprotecció
″3.1 Les persones titulars de les activitats o dels centres que, d’acord amb l’article 4 del Decret 82/2010, de
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29 de juny, tenen l’obligació de comunicar a l’Administració pública competent en matèria de protecció civil
l’afectació de l’activitat a aquesta norma, estan legitimades per ser persones usuàries del Registre electrònic de
plans d’autoprotecció i s’han d’identificar com a tals titulars.
″3.2 La resta de persones que, de conformitat amb el Decret 82/2010, de 29 de juny, han de fer les
tramitacions administratives oportunes mitjançant el Registre electrònic de plans d’autoprotecció poden ser
també persones usuàries d’aquest Registre.
″3.3 La identificació i autenticació per accedir al Registre electrònic de plans d’autoprotecció a través del
sistema d’informació HERMES i la signatura dels formularis electrònics proposats per aquest es duran a terme,
segons el perfil d’usuari, mitjançant:
″a) Certificats digitals de persona física reconeguts, en el cas de persones usuàries amb els rols de titulars de
l’activitat o de centre; de persones tècniques acreditades, o de cap de l’emergència d’una activitat o centre.
″b) Certificats digitals de persona física reconeguts que vinculin les persones usuàries a la institució en la qual
presten els seus serveis, en el cas de personal de les administracions públiques, que actuen com a titulars de
l’activitat o centre, o exercint les competències de l’Administració pública.
″3.4 Els certificats esmentats han d’estar emesos per alguna de les entitats prestadores de serveis de
certificació i classificades pel Consorci Administració Oberta de Catalunya que es troben especificades a l’adreça
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/Validador/Classificacio-Certificats.
″3.5 Aquests certificats s’han d’utilitzar d’acord amb les respectives condicions d’ús i han d’haver estat
classificats, segons els actes als quals es vinculin, d’acord amb els criteris següents:
″a) Per a la identificació i autenticació dels usuaris, amb nivell 2 o superior.
″b) Per a la signatura electrònica, amb nivell 3 o superior.”

Article 2
Es modifica l’article 4 de l’Ordre INT/193/2011, de 28 de juliol, que queda redactat de la manera següent:
“Article 4
″Persona titular de l’activitat o centre
″4.1 L’acreditació de la capacitat d’actuar com a persona titular d’una activitat o centre es formalitza a través
d’una declaració responsable mitjançant el Registre electrònic de plans d’autoprotecció, en el moment de
comunicar l’afectació de l’activitat o del centre, objecte del pla d’autoprotecció, d’acord amb el Decret 82/2010,
de 29 de juny. Aquesta declaració responsable té els efectes que disposa l’article 35 de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
″4.2 Els canvis que es produeixin respecte a la titularitat d’una activitat o centre els ha de comunicar al
Registre electrònic de plans d’autoprotecció la persona titular en relació amb la qual es produeix la substitució
o canvi de titularitat . Així mateix, per adquirir la condició de persona titular d’una activitat o centre als efectes
del que preveu el Decret 82/2010, de 29 de juny, la nova persona titular ha d’efectuar una declaració expressa
d’acceptació, a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció, una vegada li sigui comunicada aquesta
circumstància.
″No obstant això, en el supòsit que el canvi no el comuniqui la persona titular, ho pot fer la nova persona
titular, mitjançant una comunicació a la direcció general del departament competent en matèria de protecció
civil, amb la deguda acreditació de la seva titularitat de l’activitat o centre.”

Article 3
Es modifica l’article 5 de l’Ordre INT/193/2011, de 28 de juliol, que queda redactat de la manera següent:
“Article 5
″Responsable tècnic
″La persona titular de l’activitat o del centre pot designar, per a les gestions que no siguin de la seva exclusiva
competència davant el Registre electrònic de plans d’autoprotecció, un responsable tècnic, que pot estar
acreditat de conformitat amb l’Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d’acreditació del
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personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil.
″Amb aquesta designació, que s’ha d’inscriure en el Registre electrònic de plans d’autoprotecció, s’entén que el
responsable tècnic representa la persona titular de l’activitat o centre davant el Registre.”

Article 4
Es modifica l’article 6 de l’Ordre INT/193/2011, de 28 de juliol, que queda redactat de la manera següent:
“Article 6
″Cap d’emergència
″6.1 Per a l’acreditació de la capacitat d’actuar dels caps d’emergència que preveu l’article 5 del Decret
82/2010, de 29 de juny, és necessari estar inscrit com a tal al Registre electrònic de plans d’autoprotecció per
la persona titular de l’activitat o centre o, si escau, per la persona que actuï com a responsable tècnic, atesa la
condició de representant de la persona titular.
″6.2 Així mateix, de conformitat amb el que disposa l’article 5.2.4 del Decret 82/2010, de 29 de juny, la
persona titular de l’activitat o centre ha de comunicar al Registre electrònic de plans d’autoprotecció la
designació de les persones i de les funcions i responsabilitats a què fa referència aquest precepte.”

Article 5
S’afegeix una disposició addicional a l’Ordre INT/193/2011, de 28 de juliol, que queda redactada de la manera
següent:
“Disposició addicional
″Excepcionalment les sol·licituds, les comunicacions i la resta de documentació es poden presentar en suport
digital en el registre del departament competent en matèria de protecció civil, sens perjudici que es puguin
presentar 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, en el supòsit que per
problemes tècnics greus, degudament acreditats pel departament competent en matèria de protecció civil, no
es pugui accedir al Registre electrònic de plans d’autoprotecció per dur a terme els tràmits derivats del Decret
82/2010, de 29 de juny, i d’aquesta Ordre.”

Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 4 de desembre de 2013

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

(13.353.037)
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