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Dictamen 35/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes 
mesures. 
 
 
El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 28 de novembre del 2014. 

El Projecte de decret té per objecte regular les actuacions destinades a adoptar les 
mesures d’autoprotecció i els mitjans personals i materials necessaris per afrontar 
situacions de risc i d’emergència a les empreses i, en general, les entitats i els 
organismes que poden resultar afectats de manera especial per situacions de greu 
risc col·lectiu, intern o extern, de catàstrofe o de calamitat pública, i també a les 
activitats, els centres i les instal·lacions i les seves dependències, públics i privats, que 
poden generar aquestes situacions. 

En relació amb l’actual 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, que queda derogat pel nou Projecte de decret, es simplifica el 
nombre d’activitats afectades per la norma i s’elimina la distinció entre les activitats 
amb reglamentació específica o sense. 

Quant al catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció, es redueixen de 
manera significativa les activitats i centres afectats per tal d’adequar-lo a aquells en 
què sigui imprescindible la realització dels plans d’autoprotecció, i es fixen una sèrie 
de criteris amb l’objectiu de crear un catàleg amb una estructura més senzilla, amb 
una relació d’activitats i centres més acurada i precisa. 

Pel que fa al catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local, 
s’estableix un catàleg de mínims amb uns llindars més amplis per tal que siguin els 
mateixos municipis els que regulin d’una forma més concreta les activitats i centres 
que siguin del seu interès de conformitat amb el seu àmbit competencial. 
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