
Annex I
Catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en protecció civil

A. Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya

 

a) Activitats industrials i d’emmagatzematge:

1. Les activitats d’emmagatzematge de productes químics acollides a les instruccions tècniques complementàries

(Reial decret 379/2001, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les

seves instruccions tècniques complementàries, i Reial decret 2016/2004, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la

Instrucció tècnica complementària MIE-APQ-8 «Emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic amb alt

contingut en nitrogen»), en les quantitats següents:

ITC EPQ-1 (emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles), de capacitat superior a 200 m3.

ITC EPQ-2 (emmagatzematge d’òxid d’etilè), de capacitat superior a 1 tona.

ITC EPQ-3 (emmagatzematge de clor), de capacitat superior a 4 tones.

ITC EPQ-4 (emmagatzematge d’amoníac anhidre), de capacitat superior a 3 tones.

ITC EPQ-5 (emmagatzematge de botelles i bombones de gasos comprimits liquats i dissolts a pressió), de

categoria 4 o 5.

ITC EPQ-6 (emmagatzematge de líquids corrosius), de capacitat superior a 500 m3.

ITC EPQ-7 (emmagatzematge de líquids tòxics), de capacitat superior a 200 m3.

ITC EPQ-8 (emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic, amb alt contingut en nitrogen), de capacitat

superior a 200 tones.

2. Establiments afectats per la normativa per la qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als

accidents greus en què intervenen substàncies perilloses.

3. Les instal·lacions industrials o d’emmagatzematge en les quals intervenen substàncies perilloses no tòxiques:

aquelles en què estan presents altres substàncies perilloses diferents de les esmentades en els apartats anteriors,

en quantitats iguals o superiors al 60% de les que figuren a la columna 2 de les parts 1 i 2 de l’annex I del Reial

decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus

en què intervenen substàncies perilloses.

Les quantitats que s’han de tenir en compte per als apartats anteriors són les màximes que estiguin presents, o

puguin estar-ho, en un moment donat, tal com estableix el Reial decret 1254/1999. Per a aquestes instal·lacions,

s'ha de considerar el pla d'emergència interior com a pla d'autoprotecció, tal com estableix l'article 3 del Reial

decret 1196/2003, de 19 de setembre, pel qual s'aprova la Directriu bàsica de protecció civil per al control i la

planificació davant el risc d'accidents greus en què intervenen substàncies perilloses.

4. Establiments en què intervenen explosius: els regulats a la ITC 10 del Reial decret 230/1998, de 16 de febrer,

pel qual s’aprova el Reglament d’explosius (modificat per l’Ordre PRE/252/2006).

5. Establiments amb instal·lacions acollides a les ITC IP02, IP03 i IP04 amb més de 500 m3.

6. Les instal·lacions industrials o d’emmagatzematge amb una càrrega de foc ponderada i corregida igual o

superior a 3.200 Mcal/m2 o 13.600 MJ/m2 (risc intrínsec alt 8, segons la taula 1.3 de l’annex I del Reial decret

2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments

industrials).

7. Instal·lacions frigorífiques amb líquids refrigerants del segon i tercer grup segons el Reial decret 138/2011, de 4

de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions

tècniques complementàries, quan superin les quantitats totals emprades en 6 tones.

8. Activitats de gestió de residus perillosos: les activitats de recollida, emmagatzemament, valorització o

eliminació de residus perillosos, d’acord amb el que estableix la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls

contaminats. En queden excloses les activitats de gestió de vehicles fora d'ús i les activitats amb una capacitat de

tractament de residus perillosos inferior a les quantitats establertes en aquest Decret per a les activitats

d’emmagatzematge de productes químics i per a les instal·lacions industrials en què intervenen substàncies



perilloses.

9. Explotacions i indústries relacionades amb la mineria, sempre que s’hi desenvolupi una activitat subterrània o

bé que disposin de més de vint treballadors: les regulades pel Reial decret 863/1985, de 2 d’abril, pel qual

s’aprova el Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, i per les seves instruccions tècniques

complementàries, modificat pel Reial decret 150/1996, de 2 de febrer, pel qual es modifica l’article 109 del

Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera.

 

b) Activitats de recerca:

1. Instal·lacions d’utilització confinada d’organismes modificats genèticament: les classificades com a activitats de

risc alt (tipus 4) en el Reial decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general per al

desplegament i l’execució de la Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització

confinada, alliberament voluntari i comercialització d’organismes modificats genèticament.

2. Instal·lacions per a l’obtenció, transformació, tractament, emmagatzemament i distribució de substàncies o

matèries biològiques perilloses: les instal·lacions que continguin agents biològics del grup 4, determinats en el

Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb

l’exposició a agents biològics durant la feina.

 

c) Activitats d’infraestructures de transport:

1. Túnels de carretera amb més de 1.000 m de longitud o entre 500 i 1.000 m de longitud amb una intensitat

mitjana diària (IMD) superior a 5.000 vehicles/dia, incloent-hi els que formin part de la mateixa via i que estiguin

separats entre si per una distància inferior a 500 m.

2. Túnels ferroviaris de longitud igual o superior a 1.000 m, incloent-hi els que formen part de la mateixa via i que

estan separats entre si per una distància inferior a 500 m.

3. Línies ferroviàries de transport metropolitanes.

4. Estacions i intercanviadors de transport: aquells amb una ocupació igual o superior a 2.000 persones.

5. Autopistes de peatge.

6. Àrees d’estacionament per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril.

7. Els ports d’interès general, i els ports comercials, industrials, pesquers i esportius que no siguin d’interès

general.

8. Els aeroports.

9. Els conductes que transporten substàncies perilloses: etilenoductes, gasoductes i oleoductes, o conductes

similars. En el cas dels gasoductes, s’inclouen les conduccions que transporten gas natural per sobre de 16 bar

(pressió de transport secundari).

10. Trens cremallera amb un volum de viatgers superior a 400.000 viatgers/any.

 

d) Activitats i infraestructures energètiques i determinats serveis:

1. Instal·lacions nuclears i radioactives: les que continguin fonts de categoria 1, 2 o 3, definides a la guia de

seguretat RS-G-1.9 dels estàndards de seguretat de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.

2. Infraestructures hidràuliques (preses i embassaments, basses i dipòsits): les classificades com a categories A i

B a l’Ordre de 12 de març de 1996, per la qual s’aprova el Reglament tècnic sobre seguretat de preses i

embassaments, així com a la Resolució de 31 de gener de 1995, per la qual es disposa la publicació de l’Acord del

Consell de Ministres pel qual s’aprova la Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant del risc

d’inundacions.

3. Centres o instal·lacions destinats a la producció d’energia elèctrica: els de potència nominal igual o superior a

300 MW. En queden exempts els d'energia solar i eòlica.

4. Subestacions de distribució d’energia elèctrica en alta tensió de la xarxa de transport a la de distribució.



 

e) Edificis d’importància estratègica per a la gestió d’emergències que afectin un gran volum de població, com ara

el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència

112 Catalunya.

 

f) Activitats sanitàries:

1. Establiments d’ús sanitari en els quals es presten cures mèdiques en règim d’hospitalització o tractament

intensiu o quirúrgic, amb una disponibilitat igual o superior a 200 llits en conjunt.

2. Qualsevol altre establiment d’ús sanitari que disposi d’una altura d’evacuació igual o superior a 28 m, o d’una

ocupació igual o superior a 2.000 persones.

 

g) Activitats docents:

1. Establiments d'ús docent especialment destinats a persones amb discapacitats físiques, sensorials, intel·lectuals

o amb malalties mentals que disposin de més de 200 places.

2. Qualsevol altre establiment d'ús docent sempre que disposi d'una altura d’evacuació igual o superior a 28 m, o

d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones.

 

h) Activitats residencials públiques:

1. Establiments d’ús residencial públic: aquells en els quals es desenvolupen activitats de residència o centres de

dia destinats a persones ancianes, amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, o aquells

en els quals habitualment hi hagi usuaris que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans i que

disposin de 200 o més places en conjunt.

2. Qualsevol altre establiment d’ús residencial públic sempre que disposi d'una altura d’evacuació igual o superior

a 28 m, o d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones.

 

i) Urbanitzacions i nuclis de població situats en terrenys forestals o en la franja de 500 m que els envolta, que no

hagin estat objecte de recepció per l'ajuntament, o que no estiguin inclosos en un pla de protecció civil municipal.

Es pot admetre un pla únic per a diferents urbanitzacions i nuclis de població, sempre que es prevegin els riscos

particulars de cada un i sempre que es consideri l’efecte dòmino entre ells.

 

j) Qualsevol altra activitat especificada o no en un altre epígraf del Decret (si l’activitat està especificada en un

altre epígraf de l’apartat A, es classificarà per aquest altre epígraf; si està especificada en un epígraf de l’apartat

B, es classificarà per aquest epígraf) que compleixi els requisits següents:

1. En espais delimitats o recintes:

Edificis amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones o amb una altura d’evacuació igual o

superior a 28 m.

Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000

persones.

Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior

a 5.000 persones.

2. En espais no delimitats, aquelles amb un nombre d’assistents i participants previstos igual o superior a 20.000

persones.

Els espais no delimitats que siguin considerats d’especial risc es regeixen pel primer punt del present apartat.

 

k) Actes de foc, inclosos a la normativa sectorial competent, amb més de 200 kg de matèria reglamentada dels



artificis de pirotècnia, d’acord amb el Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament

d'articles pirotècnics i de cartutxeria.


