CONTINGUT DELS INFORMES D’IMPLANTACIÓ DELS PLANS
D’AUTOPROTECCIÓ DE LES ACTIVITATS AFECTADES PEL 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

1. INTRODUCCIÓ
El 5 de març de 2015 es va publicar en el DOGC el Decret 30/2015, del 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.
A l’article 10 (Implantació i manteniment del Pla d’autoprotecció) s'especifica
que els plans d’autoprotecció han de ser implantats necessàriament durant el seu
primer any de vigència. Aquesta implantació i manteniment comporta que cal:
 Fer formació del PAU.
 Informar a les persones usuàries sobre els riscos, les mesures a prendre
en cas d'emergència i sobre els mitjans existents per fer-les efectives.
 Fer simulacres.
 Elaborar un informe (abans dels dos anys de vigència del pla) descrivint
les actuacions d’implantació realitzades en el primer any. Aquest informe,
que elaborarà la persona titular o responsable de l’activitat, estarà signat
pel cap de l’emergència.
Així mateix, l’article determina que, de forma quadriennal, cal elaborar un
informe de descripció de les actuacions de manteniment del pla
realitzades en els darrers quatre anys i que també ha de signar el cap de
l’emergència.
El Decret 30/2015, del 3 de març, determina que la persona titular del centre o
activitat ha de conservar aquests informes. L’Administració competent els podrà
requerir en qualsevol moment, com a obligació derivada del pla. També podrà
avaluar les actuacions d’implantació i proposar les actuacions correctores
oportunes.
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2. CONTINGUT DE L’INFORME QUADRIENNAL D’IMPLANTACIÓ
L'informe que elabori el titular de l'activitat cada quatre anys per descriure les
actuacions d'implantació i manteniment ha de contenir com a mínim la següent
informació:
1. Període al qual es fa referència.
2. Descripció de les actuacions referents a formació que s'han realitzat:
 Programa de formació realitzat (teòric i pràctic) i objectius d'aquest.
 Sistema de control utilitzat per comprovar que el personal ha assolit els
objectius plantejats en el programa de formació.
 Resum dels resultats obtinguts pel personal al llarg del programa de
formació (percentatge de personal que ha assolit els objectius).
 Valoració del programa de formació i possibles millores de futur.

3. Descripció de les actuacions referents a la informació als usuaris que s'han
realitzat:
 Sistema utilitzat per informar sobre els riscos que genera l'activitat, les
mesures a prendre en cas d'emergència i els mitjans per a que aquestes
mesures siguin efectives (punt/s de trobada, vies d'evacuació, zona/es de
confinament)
 Valoració que en fan d'aquest sistema els usuaris.
 Valoració d'aquest sistema i possibles millores de futur.

4. Descripció de les actuacions referents als mitjans i recursos que s'han
realitzat:
 Criteris utilitzats per definir els mitjans i recursos necessaris.
 Com s'han gestionat els mitjans i recursos.
 Valoració de la gestió d'aquests i possibles millores de futur.
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5. Descripció de les actuacions referents als simulacres que s'han realitzat:
 Llista de tots els simulacres realitzats durant aquest període.
 Descripció de com s’han introduït les accions de millora detectades en els
simulacres en el PAU.
 Descripció de com s'han introduït les accions de millora en simulacres
posteriors i si la valoració és positiva o no.

6. Prioritzar les millores de futur de cara al següent període quadriennal.
7. Resum-llistat de les actualitzacions del PAU que s'han realitzat al llarg
d'aquests quatre anys (si és el cas).
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