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DECRET 161/1995, DE 16 DE
MAIG, PEL QUAL S'APROVA EL
PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE
CATALUNYA (PROCICAT) (DOGC
2058 DE 2.6.1995)
NOTA. Les referències al Departament
de Governació s'han d'entendre fetes al
d'Interior, d'acord amb el Decret
297/1999, de 26 de novembre, de
creació i reorganització de
departaments de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya. (DOGC
3025, 29.11.1999)

el Pla esmentat.
Ateses les facultats atribuïdes per l'article 1.a)
del Decret 234/1990, de 17 de setembre, pel
qual es regulen les competències de la
Generalitat en matèria de protecció civil, a
proposta del conseller de Governació i
d'acord amb el Govern,
Decreto:
Article únic

Aprovar el Pla de protecció civil de
Pel Reial decret 407/1992, de 24 d'abril, Catalunya (PROCICAT).
s'aprova la Norma bàsica de protecció
Disposicions finals
civil, la qual constitueix el marc
fonamental per a la integració dels plans
de protecció civil en un conjunt operatiu -1 Es faculta el conseller de Governació per
al desplegament d'aquest Decret.
i susceptible d'una ràpida aplicació.
Aquesta Norma bàsica disposa que el
Pla territorial de comunitat autònoma,
que podrà tenir el caràcter de pla
director, establirà el marc organitzatiu
general en relació amb el seu
corresponent àmbit territorial, de
manera que permeti la integració dels
plans territorials d'àmbit inferior.

-2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Els plans de comunitat autònoma,
d'acord amb l'article 10 de la Llei
2/1985, de 21 de gener, de protecció
civil, i l'apartat 8.2 de la Norma bàsica
esmentada han de ser elaborats i
aprovats pels seus òrgans de govern.
D'altra banda, han d'estar homologats
per la Comissió Estatal de Protecció
Civil, i informats per la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya, segons
l'article 2.5 del Decret 152/1987, de 9
d'abril.

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Governació

D'acord amb això, en data 22 de
desembre de 1994, la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya va emetre
un informe favorable sobre el Pla de
protecció civil de Catalunya, i en data
23 de febrer de 1995, la Comissió
Estatal de Protecció Civil va homologar

Barcelona, 16 de maig de 1995
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

