
Ajuntament de Castellar del Vallès

Plans d'autoprotecció d'urbanitzacions (PAU) i plans d'evacuació
d'urbanitzacions (PEU)

Què és un PAU?

La construcció d'urbanitzacions va començar a Catalunya els anys 60 i 70, i a
l'actualitat s'està estabilitzant el seu creixement. És la primera vegada en la història,
que un conjunt de persones van a viure dins del bosc sense pertànyer al món rural.

Abans, els pagesos vivien prop del bosc, voltats dels seus camps de conreu, i
utilitzant els recursos que el bosc els facilitava. Ara, aquesta explotació dels boscos
ha entrat en desús, i la gent que ha anat a viure a les urbanitzacions està enmig de
zones boscoses madures.

En aquest context, l'autoprotecció i la prevenció es converteixen en l'eina més
adequada per fer front amb garanties a un fenomen recurrent a la conca
mediterrània, els incendis forestals.

Amb l'increment progressiu del costum social de visitar les zones forestals i establir-
hi la residència, ha augmentat el risc d'incendi forestal, i també el risc que corren les
vivendes i les persones que freqüenten el bosc. Bàsicament per protegir les persones
en el moment que es produeixi una emergència per incendi forestal, s'elaboren els
PLANS D'AUTOPROTECCIÓ, tal com s'indica a la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana.

Els PLANS D'AUTOPROTECCIÓ s'integren en el Pla d'Actuació del Municipi, i
els han d'elaborar els titulars dels béns a protegir, i els ha d'aprovar l'Ajuntament, tal
com diu la Llei . Posteriorment, la Comissió de Protecció Civil de Catalunya,
homologarà el Pla d'Actuació Municipal, que inclourà tots els PAU redactats.

PAU

Fins al moment, els Plans d'Autoprotecció de les Urbanitzacions que s'han elaborat i
estan homologats són els següents:

PEU

Fins al moment, els Plans d'Evacuació de les Urbanitzacions que s'han elaborat i
estan homologats, són els següents:

Airesol A-B
Airesol C
Airesol D
Cal Joan Coix (disseminat)
Ca n'Avellaneda
Can Font
El Balcó
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El Racó
Les arenes
Sant Feliu del Racó (poble agregat)
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