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Dictamen 24/2012 sobre el Projecte de decret de fixació d’un nou termini per a presentar 
determinats plans d’autoprotecció d’àmbit local i d’adequació dels plans d’autoprotecció dels 
espectacles públics, de les activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic al 
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. 
 
El dictamen va ser aprovat pel del Ple del CTESC el 5 de novembre del 2012. 
 

El Projecte de decret té per objecte per una part, donar un nou termini de dos anys per  presentar 
el pla d’autoprotecció als titulars d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local 
davant l’òrgan competent per a l’homologació respecte a les activats i centres existents i en 
relació als que iniciïn la seva activitat amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest decret, 
sempre que l’establiment o centre garanteixi el compliment de la normativa sobre prevenció de 
riscos laborals, que les seves condicions són suficients per assegurar el compliment de les 
obligacions que estableix l’article 4.1.a) del Decret 82/2010, de 29 de juny, i que comuniqui a 
l’ajuntament corresponent l’afectació de l’activitat, d’acord amb l’apartat 1.b), de l’article citat. 
 
Per una altra, es concreta que els plans d’autoprotecció dels espectacles públics, de les activitats 
recreatives i dels establiments i espais oberts al públic a què fa referència el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost, s’han 
d’ajustar en la seva elaboració, tramitació, contingut, implantació, revisió i simulacres al que 
disposa el citat Decret 82/2010, de 29 de juny, llevat dels plans d’autoprotecció dels 
establiments públics amb un aforament autoritzat inferior a 500 persones si no estan situats en 
terrenys forestals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


