
 

Edicte d’aprovació del Document Únic de Protecció Civil Municipal 

 

L’Ajuntament en Ple, de data 30-12-2020 va aprovar per unanimitat dels 7 regidors 

assistents entre d’altres el següent acord: 

 

2.Aprovació del Document Únic de Protecció Civil Municipal. 

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc 

orgànic i funcional previst per a un municipi , amb l’objecte de prevenir i controlar els 

riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles 

situacions d’emergència del municipi , sota responsabilitat del titular del Pla i garantint 

la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil. 

 

Degut a que Llardecans és una població afectada per diversos riscos naturals com 

incendis forestals , inundacions , episodis de vent i sismes d’acord amb la Llei 4/1997 

, de protecció civil de Catalunya , l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el 

Document Únic de Protecció Civil Municipal ( Duprocim). 

 

D’altra banda , el Document Únic de Protecció Civil Municipal s’ha realitzat , d’acord 

amb el Decret 155/2014 , de 25 de novembre , pel qual s’aprova el contingut mínim 

per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s’estableix el 

procediment per a la seva tramitació conjunta , d’acord amb les disposicions legals , 

plans d’emergència i normativa. 

 

Ates el que diu l’article 4 del RD 155/2014 els plans de protecció civil han d’estar 

aprovats pels plens de l’ajuntament i exposats al públic. 

 

Vist el document redactat per Arum , es proposa a l’Ajuntament en Ple: 

1.Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Llardecans. 

2.Exposar al públic durant el termini de 30 dies l’anterior Ple i si no es produeix cap 

al·legació ni reclamació quedarà aprovat definitivament. 

 



Llardecans , 26 de gener de 2021. 

L’alcaldessa.- 
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