
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'INTERIOR

ACORD GOV/58/2022, de 29 de març, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per pandèmies a
Catalunya.

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, recull a l'article 18 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. A més, disposa que són objecte de plans especials, en
els àmbits territorials que ho requereixin, les emergències produïdes pels riscos d'inundacions, sísmics,
químics, de transport de mercaderies perilloses, d'incendis forestals i volcànics i els altres que determini el
Govern, sens perjudici de la legislació vigent. Els plans especials es declaren d'interès de Catalunya.

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.

Mitjançant l'Acord GOV/30/2010, de 23 de febrer, es va aprovar el Pla d'actuació del PROCICAT per pandèmies,
que, d'acord amb els seus antecedents, tenia per objectiu fer front a les emergències generals que es puguin
presentar en el seu àmbit territorial i en àmbits inferiors.

Posteriorment, mitjançant l'Acord GOV/40/2020, de 3 de març, es va fer una primera revisió que incloïa el
canvi del nom a Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents
amb potencial alt risc.

La revisió actual implica la transformació d'aquest Pla d'actuació del PROCICAT en un pla especial, el Pla
especial d'emergències per pandèmies a Catalunya.

Així mateix, l'ampli coneixement fruit de la pandèmia per la COVID-19 ha permès desenvolupar una estructura
de coordinació i resposta específica adaptada a l'impacte d'aquest tipus d'emergències. Això ha fet que el pla
hagi evolucionat cap a pla especial d'emergències en aquesta versió actual, com a mostra d'una evolució de la
planificació de protecció civil per fer front a les pandèmies.

El contingut i el procediment d'elaboració d'aquest Pla d'actuació s'ajusten a la normativa esmentada, d'acord
amb el procediment que estableix la Llei 4/1997.

L'article 42.2.a) de la Llei 4/1997 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 disposen els articles 42.2.a) i 43.2.a) de la Llei 4/1997 i vist l'informe previ de la Comissió Plenària
de Protecció Civil de Catalunya;

A proposta del conseller d'Interior, el Govern

Acorda:

1. Aprovar el Pla especial d'emergències per pandèmies a Catalunya, que s'annexa.

2. Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret del seu document
annex, que es pot consultar a través de la pàgina web del Departament d'Interior.
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Barcelona, 29 de març de 2022

Xavier Bernadí Gil

Secretari del Govern

(22.088.073)
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