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El passat 18 d'octubre de 2013, el web del Departament d'Interior de la Generalitat de
Catalunya publicava una nota al respecte de l'entrada en vigor de l'Annex III del Decret
82/2010, referent aquest annex als mitjans d'autoprotecció mínims.
Així mateix, el dijous passat, 21 de novembre, la Direcció General de Protecció Civil va
realitzar una jornada informativa, tal i com va avançar el seu Director general el dia 21
d'octubre a ACAD·CAT, per presentar el projecte de modificacions al Decret 82/2010, de 29
de juny, pel qual s’aprovava el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció.
En primer lloc, seguim recordant-vos que l’obligació de comunicar l’afectació de l’activitat
segueix en vigor per a TOTS els establiments: el termini per als d'interès d'àmbit
autonòmic finalitzava el 07/01/2011 i per als d'interès d'àmbit local finalitzava el
07/07/2011. Així doncs, si algú segueix sense haver fet la comunicació de l'afectació, que ho
faci d'immediat, ja què fa més de dos anys què està fora de termini i exposat, en
conseqüència, a ser sancionat per l'Administració.
Quant als terminis per a l'elaboració del Pla d'Autoprotecció, també recordar-vos que
segueixen sent els mateixos què vàrem dir-vos en la citada nostra Circular 9/2013, és a dir:
el 07/07/2011 per als establiments d'interès d'àmbit autonòmic i el 31/12/2014 per als
establiments d'interès d'àmbit local.
Quins canvis normatius estan previstos, segons es va explicar en la reunió informativa del
21/11/2013?
(tot i haver-hi més modificacions, tant sols ens referim a les què afecten directament al nostre
sector):
A)

De caràcter genèric:

¾

L'accés a la plataforma Hermes es podrà efectuar amb el DNI electrònic, evitant-nos
d'aquesta forma haver de adquirir un certificat electrònic de nivell de seguretat IV, amb
els costos que comporta. També es podrà accedir amb els certificats que actualment
esteu utilitzant per a Hisenda i Seguretat Social. Aquesta modificació es publicarà
mitjançant una Ordre del Departament d'Interior cap al desembre o gener pròxims.

¾

L'Annex III de requeriments mínims es modificarà de manera substancial a la baixa.

¾

Els ajuntaments tindran la potestat d’utilitzar la plataforma Hermes (amb certificat
electrònic) o fer-ho de la manera tradicional (en paper, a través de registre general
d’entrada). Cada Ajuntament ha de decidir-ho.

B)

De caràcter específic:

¾

Desafectació de l’àmbit autonòmic de les residències de menys de 200 places què
passaran a ser d’àmbit local.

¾

Centres de dia i de nit amb menys de 100 places passen a ser desafectats, no havent de
tenir Pla d'Autoprotecció - PAU.
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Centres de dia i de nit amb més de 100 places queden afectats en l’àmbit local.

Com podeu veure, la Direcció General de Protecció Civil, amb aquestes modificacions, evita el
gran cost de la contractació d'un vigilant de seguretat (que en la pràctica representa la
contractació de 4,89 persones per cobrir tot l'any les 24 hores), en la majoria de residències.
Tan sols quedaran afectades a l'àmbit autonòmic les residències de més de 200 places, les
quals podran complir amb la normativa formant el seu personal propi. Això es reflectirà en les
modificacions de l'Annex III, que sortirà a exposició pública el proper dia 9 de desembre.
Els centres de dia i de nit queden, pràcticament en la seva totalitat, fora del compliment
d'aquesta normativa.
Un cop es surti a exposició pública les modificacions de l'Annex III (requeriments mínims), us
anirem informant al respecte.
Com sempre, estem a la vostra disposició per a tot allò que us calgui aclarir o ampliar.
Barcelona, 23 de novembre de 2013
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El pasado 18 de 'octubre de 2013, la página web del Departament d'Interior de la Generalitat
de Catalunya publicaba una nota al respecto de la entrada en vigor del Anexo III del Decret
82/2010, referente este anexo a los medios de autoprotección mínimos.
Así mismo, el jueves pasado, 21 de noviembre, la Direcció General de Protecció Civil realizó
una jornada informativa, tal y como nos avanzó su Director general el día 21 de octubre,
para presentar el proyecto de modificaciones al Decret 82/2010, de 29 de junio, por cual se
aprobaba el catálogo de actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección.
En primer lugar, seguimos recordando que la obligación de comunicar la afectación de la
actividad sigue en vigor para TODOS los establecimientos: el plazo para los de interés de
ámbito autonómico finalizaba el 07/01/2011 y para los de interés de ámbito local finalizaba
el 07/07/2011. Así pues, si alguien sigue sin haber hecho la comunicación de la afectación,
que lo haga de inmediato, ya qué hace más de dos años que está fuera de plazo y expuesto,
en consecuencia, a ser sancionado por la Administración
En cuanto a los plazos para la elaboración del Plan de Autoprotección, también recordaros
que siguen siendo los mismos que os dijimos en nuestra citada Circular 8/2013, es decir: el
07/07/2011 para los establecimientos de interés de ámbito autonómico y el 31/12/2014
para los establecimientos de interés de ámbito local.
Qué cambios normativos están previstos, según se explicó en la reunión informativa del
21/11/2013?
(a pesar de haber más modificaciones, tan sólo nos referimos a las que afectan directamente a nuestro
sector):

A) De carácter genérico:
¾

El acceso a la plataforma Hermes se podrá efectuar con el DNI electrónico,
evitándonos de esta forma tener que adquirir un certificado electrónico de nivel de
seguridad IV, con los costes que comporta. También se podrá acceder con los
certificados que actualmente estáis utilizando para Hacienda y Seguridad Social. Esta
modificación se publicará mediante una Orden del Departament d'Interior en
diciembre o enero próximos.

¾

El Anexo III de requerimientos mínimos se modificará de manera substancial a la
baja.

¾

Los ayuntamientos tendrán la potestad de utilizar la plataforma Hermes (con
certificado electrónico) o hacerlo de la manera tradicional (en papel, a través del
registro general de entrada). Cada Ayuntamiento deberá decidirlo.

B) De carácter específico:
¾

Desafectación del ámbito autonómico de las residencias de menos de 200 plazas que
pasarán a ser de ámbito local.
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¾

Centros de día y de noche con menos de 100 places pasan a ser desafectados, no
teniendo la obligación de tener Plan de Autoprotección - PAU.

¾

Centros de día y de noche con más de 100 places queden afectados en el ámbito local.

Como podéis ver, la Direcció General de Protecció Civil, con estas modificaciones, evita el gran
coste de la contratación de un vigilante de seguridad (que en la práctica representa la
contratación de 4,89 personas para cubrir todo el año las 24 horas), en la mayoría de
residencias. Tan sólo quedarán afectadas al ámbito autonómico las residencias de más de
200 plazas, les cuales podrán cumplir con la normativa formando a su propio personal. Esto
se reflejará en las modificaciones del Anexo III, que saldrá a exposición pública el próximo día
9 de diciembre
Los centros de día y de noche quedan, prácticamente en su totalidad, fuera del cumplimiento
de esta normativa.
Un vez salga a exposición pública las modificaciones del Anexo III (requerimientos mínimos),
os iremos informando al respecto.
Como siempre, estamos a vuestra disposición para todo aquello que os sea necesario aclarar
o ampliar.
Barcelona, 25 de noviembre de 2013
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