Conselleria d’Administracions Públiques
Direcció General d’Interior, Emergències i
Justícia

Sol·licitud d'actualització i revisió dels plans d’autoprotecció
El RD 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la Norma Bàsica
d’Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats
que poden donar origen a situacions d’emergència, diu a l’article 4 que la
revisió del pla es responsabilitat del titular de l’activitat i al punt 3.7 que el pla
es mantindrà adequadament actualitzat ,i es revisarà amb una periodicitat no
superior a tres anys.
Per a dur a terme el contingut d’aquestes indicacions i clarificar qualcuns
dubtes plantejats per part dels titulars de les activitats i pels tècnics redactors ,
a continuació s’indiquen les pautes a seguir per a la sol·licitud de
l’actualització i revisió del plans d’autoprotecció.
A més a més d’emplenar l’imprès de sol·licitud de registre del pla, s’adjuntaran
els següents.:
1.
Document de revisió o actualització del pla, el número de registre de
l’activitat inicialment registrada al RGPA. La indicació de que el pla presenta o
no modificacions substancials i la seva descripció. La referència a la normativa
i articles que indiquen l’obligació de la revisió del pla.
2.
El justificant de pagament de taxes (obligatori per revisions).
3.
Optativament es podran:
a) Presentar tres còpies escrites de tot el manual del pla amb el suport
informàtic.
b) Per triplicat una còpia escrita de la caràtula del manual del pla el qual
inclogui: “REVISIO “, la fulla a on figurin les dades actualitzades del
titular i del tècnic redactor amb la seves signatures.
c) L’annex indicant els punts, paràgrafs o documents que s’anul·len o
canvien en relació al pla antic.
d) Una còpia en suport informàtic .(Amb la finalitat d’estalviar
documentació, paper i aprofitament del contingut que no canvia del pla
antic).
4.
Si les activitats es troben per damunt dels valors llindars del RD
393/2007,el manual del pla s’haurà de redactar en conformitat a aquesta
normativa.
5.
A més a més, s’adjuntarà la documentació acreditativa de l’implantació
del pla a revisar ( còpies de les actes dels simulacres, acreditació de les revisions
tècniques de l'equipament contra incendis i de les altres instal·lacions de risc,
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formació impartida vinculada a l'autoprotecció, assignació de càrrecs en els
equips, etc.).
6.
Aclariments: Si la instal·lació del pla a revisar, ha canviat d’activitat, la
sol·licitud es tramitarà amb les pautes d’inscripció d’un nou pla i es procedirà
a deixar sense efectes al pla de l’activitat antiga.
7.
Qualsevol altre tipus de modificació,actualització de documentació o
similar que no es consideri essencial, el titular de l’activitat l’arxivarà amb el
manual del pla en vigor i, en tot cas, la remetrà a aquesta Direcció General en
el moment el qual es procedeixi a la oportuna revisió del pla.
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