
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'INTERIOR

ACORD GOV/139/2014, de 14 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per
allaus a Catalunya.

 

Els plans de protecció civil poden ser territorials, especials i d’autoprotecció. L'article 18.1 de la Llei 4/1997, de
20 de maig, de protecció civil de Catalunya, assenyala que els plans especials estableixen les emergències
generades per riscos concrets la naturalesa dels quals requereix uns mètodes tècnics i científics adequats per
avaluar-los i tractar-los; l'apartat 2 d'aquest precepte afegeix que són objecte de plans especials, en els
àmbits territorials que ho requereixin, les emergències produïdes per riscos d'inundacions, sísmics, químics, de
transport de mercaderies perilloses, d'incendis forestals i volcànics i els altres que determini el Govern, com en
aquest cas, els riscos d’allaus.

Així, el Pla especial d'emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT) constitueix un pla especial amb la
finalitat de disposar d’una planificació d’emergències que permeti afrontar i gestionar eficaçment les incidències
i emergències per allaus que es donin dins l’àmbit territorial de Catalunya. Estableix l’estructura de resposta,
l’operativa i els procediments necessaris per gestionar qualsevol emergència associada a allaus, amb la finalitat
de minimitzar el risc, garantir la seguretat de les persones i la protecció dels béns, les infraestructures i el
medi ambient.

Per l’Acord de Govern de 13 d’abril de 2010 es va aprovar el Pla especial d’emergències per allaus a Catalunya.
Tanmateix l’article 24 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, esmentada, disposa que els plans han de ser revisats
periòdicament, a fi de mantenir-ne plenament la capacitat operativa.

Atès que la competència per a l’aprovació de la revisió del Pla correspon, de conformitat amb l’article 18.3 de
la Llei 4/1997, de 20 de maig, al Govern de la Generalitat, amb l’informe previ de la Comissió de Protecció Civil
de Catalunya;

Vist l’informe favorable de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya de data 12 de juny de 2014, tal com
preveu l’article 46 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya;

Atès el que disposen els articles 43.2.a) i 42.2.a) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya;

Per tot això, a proposta del conseller d’Interior, el Govern

 

Acorda:

 

–1 Aprovar la revisió del Pla especial d'emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT), que s’adjunta com a
annex.

 

–2 Disposar la publicació d’aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret del seu
document annex, que es pot consultar a la web de Protecció Civil del Departament d’Interior
(http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil), a l’apartat “Plans de protecció civil” i, dins
d’aquest, a l’apartat “Especials”.

 

 

Barcelona, 14 d’octubre de 2014
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Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

(14.287.099)
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