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Disposicions

ACORD

GOV/30/2010, de 26 de febrer, pel qual s’aprova el Pla d’actuació del PROCICAT 
per pandèmies.

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, estableix a l’ar·
ticle 16 que el Pla de protecció civil de Catalunya ha d’integrar els diversos plans 
territorials i especials, i ha de contenir la previsió d’emergències a què es pot veure 
sotmès el país a causa de situacions de catàstrofe o calamitats públiques, el catàleg 
de recursos humans i materials disponibles i els protocol d’actuació per afrontar·les, 
a més de les directrius bàsiques per restablir els serveis i recuperar la normalitat.

Per la seva banda, el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), aprovat 
pel Decret 161/1995, de 16 de maig, estableix en el punt 4, dedicat a la planificació, 
que les diferents autoritats competents per aprovar plans de protecció civil poden 
aprovar procediments o programes d’actuació subsidiaris o complementaris del 
planejament, ja sigui territorial o especial. Els procediments o programes d’actuació 
subsidiaris s’elaboren davant la inexistència de plans i els procediments o programes 
d’actuació complementaris s’elaboren per complementar plans ja homologats.

Aquest pla d’actuació del PROCICAT té per objectiu fer front a les emergències 
generals que es puguin presentar en el seu àmbit territorial i en àmbits inferiors. El 
PROCICAT i la Llei de protecció civil de Catalunya preveuen la creació de procedi·
ments o protocols d’actuació dins el mateix PROCICAT per fer front a emergències 
no cobertes per plans especials.

El contingut i procediment d’elaboració d’aquest Pla d’actuació s’ajusta a la citada 
normativa, d’acord amb el procediment previst a la Llei 4/1997, de 20 de maig. En 
concret, l’objectiu principal del Pla d’emergències per pandèmies és el disposar 
d’una planificació d’emergències que permeti afrontar i minimitzar els efectes que 
una pandèmia pot causar a Catalunya.

L’article 42.2.a) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, abans esmentada, disposa que 
és competència del Govern aprovar el Pla de protecció civil de Catalunya, els plans 
territorials d’àmbit supramunicipal i els plans especials.

Atès el que disposa l’article 43.2a) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció 
civil de Catalunya, a proposta del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació, el Govern, d’acord amb l’article 42.2 a) de l’esmentada Llei,

ACORDA:

—1 Aprovar el Pla d’actuació del PROCICAT per pandèmies.

—2 Publicar aquest Acord al DOGC, tret del seu document annex, que es pot 
consultar a través de la pàgina web del Departament d’Interior, Relacions Institu·
cionals i Participació
http://www.gencat.cat/interior/emergencies/plans/Pla_actuacio_procicat_pandemies.pdf.

Barcelona, 26 de febrer de 2010

LAIA BONET RULL

Secretària del Govern
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