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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS
AMB LES CORTS I IGUALTAT

46 Reial decret 734/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifiquen les 
directrius bàsiques de planificació de protecció civil i plans estatals de 
protecció civil per a la millora de l’atenció a les persones amb discapacitat i a 
altres col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat davant emergències.

En una societat en canvi continu que es desenvolupa en un context caracteritzat per 
l’aparició de noves amenaces i la intensificació de determinats riscos, és important que les 
administracions públiques identifiquin els àmbits d’atenció prioritària amb la finalitat de 
tenir una població més forta i preparada. Les polítiques públiques de protecció civil 
desenvolupades en les últimes dècades han ajudat a disminuir el grau de vulnerabilitat de 
la població en general; tanmateix, és necessari millorar l’atenció i la protecció dels 
col·lectius que per les seves característiques socials o personals es puguin trobar en una 
situació de vulnerabilitat especial davant catàstrofes o emergències.

La Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat de les 
Nacions Unides, de 13 de desembre de 2006, relativa a les situacions de risc i emergències 
humanitàries, estableix en l’article 11 que «els estats part han d’adoptar, en virtut de les 
responsabilitats que els corresponen d’acord amb el dret internacional, i en concret el dret 
internacional humanitari i el dret internacional dels drets humans, totes les mesures 
necessàries per garantir la seguretat i la protecció de les persones amb discapacitat en 
situacions de risc, incloses situacions de conflicte armat, emergències humanitàries i 
desastres naturals».

Pel que fa a l’accessibilitat, la Convenció esmentada, en l’article 9, insta els països a 
assegurar que les persones amb discapacitat puguin tenir accés en el seu entorn als 
serveis públics, a la informació i a les tecnologies de la informació i la comunicació. Per 
fer-ho, els poders públics han de proporcionar la informació prevista en formats i 
tecnologies accessibles, i han de facilitar l’ús del braille, el llenguatge de signes, elements 
d’accessibilitat cognitiva, com ara la lectura fàcil, suports visuals, sistemes pictogràfics o 
disseny d’entorn, i altres formes de comunicació.

D’altra banda, la Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció 
internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, a l’article 12, va 
modificar la Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre protecció civil, i va introduir, a l’article 1 
d’aquesta última, la consideració especial de les característiques del grup social de les 
persones amb discapacitat respecte a l’acció permanent dels poders públics en matèria 
de protecció civil i, a l’article 9, la necessitat d’incloure, dins dels plans territorials i 
especials, els criteris que han de regir els procediments d’actuació dels diferents serveis 
d’intervenció respecte a les persones amb discapacitat. Aquests criteris s’han mantingut 
i reforçat en la vigent Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció 
Civil.

La reducció de la vulnerabilitat davant els desastres i, en particular, la disminució de 
la vulnerabilitat social i personal, és un dels aspectes clau acordats en el marc de la 
sendera de les Nacions Unides per avançar cap a l’objectiu esperat per al 2030, a fi 
d’aconseguir una «reducció substancial del risc de desastres i de les pèrdues ocasionades 
pels desastres, tant en vides, mitjans de subsistència i salut com en béns econòmics, 
físics, socials, culturals i ambientals de les persones, les empreses, les comunitats i els 
països».

La Llei 17/2015, de 9 de juliol, esmentada reconeix en la part expositiva la importància 
de tenir en compte la vulnerabilitat de les persones en la nostra societat davant les 
múltiples amenaces de catàstrofes naturals, industrials o tecnològiques i, a aquest efecte, 
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estableix que les actuacions del sistema s’han de regir pels principis de col·laboració, 
cooperació, coordinació, solidaritat interterritorial, subsidiarietat, eficiència, participació, 
inclusió i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Per aquest motiu, i respecte a la protecció en cas de catàstrofe, la Llei esmentada 
estableix en l’articulat que els poders públics han de vetllar pel fet que s’adoptin mesures 
específiques que garanteixin que les persones amb discapacitat coneguin els riscos i les 
mesures d’autoprotecció i prevenció, siguin ateses i informades en casos d’emergència i 
participin en els plans de protecció civil.

Les directrius bàsiques i els plans de protecció civil han de contenir programes 
d’informació i comunicació preventiva i d’alerta que permetin als ciutadans adoptar les 
mesures oportunes per a la salvaguarda de persones i béns, facilitar en tot el que sigui 
possible l’actuació ràpida dels serveis d’intervenció, i restablir la normalitat ràpidament 
després de qualsevol emergència. Aquests programes d’informació han d’incloure mesures 
que garanteixin l’accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat, i en la seva 
difusió és necessari assegurar la recepció correcta per part dels col·lectius en situació de 
vulnerabilitat especial.

És necessari que els protocols d’actuació i la formació dels serveis d’intervenció en 
emergències recullin especificitats dirigides a assegurar la protecció eficaç d’aquest 
col·lectiu. A l’hora de dissenyar i projectar els protocols d’intervenció i prevenció davant 
emergències s’han de tenir en compte les aportacions de les organitzacions representatives 
de les persones amb discapacitat i les seves famílies.

Finalment, cal que els exercicis i simulacres per a la implantació i el manteniment 
dels plans de protecció civil comptin, en el seu origen i disseny, amb la participació de 
persones amb discapacitat, a fi d’adequar-ne la resposta a la situació i les necessitats 
d’aquestes.

Aquesta norma s’adequa als principis de bona regulació que estableix l’article 129 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Així, del que s’exposa en els paràgrafs anteriors, es posa de manifest el compliment 
dels principis de necessitat i eficàcia. La modificació de les directrius bàsiques de 
planificació de protecció civil comporta la necessitat d’adequar els plans autonòmics i 
locals a les modificacions introduïdes, per la qual cosa aquesta norma és l’instrument més 
adequat per garantir l’atenció a les persones amb discapacitat i en situació de vulnerabilitat 
en totes les emergències.

El text és concorde amb el principi de proporcionalitat perquè conté la regulació 
necessària i imprescindible per a la consecució dels objectius esmentats prèviament, i 
igualment s’ajusta al principi de seguretat jurídica.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a i 29a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència per regular les condicions 
bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el 
compliment dels deures constitucionals, i en matèria de seguretat pública, respectivament.

Ha rebut l’informe del Consell Nacional de la Discapacitat, d’acord amb el que disposa 
el Reial decret 1855/2009, de 4 de desembre, pel qual es regula aquest Consell, així com 
pel Consell Nacional de Protecció Civil, òrgan col·legiat amb representativitat de tots els 
organismes que integren el Sistema Nacional de Protecció Civil, de conformitat amb el que 
preveu l’article 13 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol.

En virtut d’això, a proposta del ministre de l’Interior i de la ministra de Sanitat, Consum 
i Benestar Social, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 20 de desembre de 2019,
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DISPOSO:

Article primer. Modificació de la Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant 
el risc d’accidents en els transports de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, 
aprovada pel Reial decret 387/1996, d’1 de març.

La Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant el risc d’accidents en els 
transports de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, aprovada pel Reial decret 
387/1996, d’1 de març, queda modificada de la manera següent:

U. En el punt 3 (Actuacions bàsiques a considerar en els plans) de l’apartat II 
(Elements bàsics per a la planificació) s’incorpora la lletra l), amb la redacció següent:

«l) Tenir en compte en totes les fases les diferents necessitats de les persones 
amb discapacitat i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat i establir els protocols 
d’actuació específics per garantir-ne l’assistència i la seguretat».

Dos. En l’apartat II s’incorpora el punt 7, amb la redacció següent:

«7. Assistència adequada a persones amb discapacitat i a altres col·lectius en 
situació de vulnerabilitat.

En la planificació de protecció civil davant el risc d’accidents en els transports de 
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril s’han de tenir en compte:

a) Els plans d’emergència de protecció civil han de disposar de protocols 
d’actuació específics en les diferents fases que garanteixin una assistència adequada 
a persones amb discapacitat i a altres col·lectius en situació de vulnerabilitat. Així 
mateix, aquests plans han de contenir procediments d’informació, comunicació, 
mobilització i actuació dels mitjans necessaris per resoldre les necessitats de les 
persones amb discapacitat i així garantir una assistència eficaç, i han de preveure 
mesures i recursos específics que garanteixin l’accessibilitat universal.

b) Els plans d’emergència de protecció civil han de contenir programes 
d’informació preventiva i d’alerta que permetin a tots els ciutadans adoptar les mesures 
oportunes. Els programes esmentats han de tenir els formats adequats i els mecanismes 
necessaris perquè siguin accessibles i comprensibles per a les persones amb 
discapacitat i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat. Quan la tasca informativa es 
dirigeixi a víctimes o familiars de víctimes amb discapacitat, s’ha de dur a terme amb les 
adaptacions necessàries i, si s’escau, amb l’ajuda de personal especialitzat.

c) Els diferents serveis d’intervenció en emergències han de rebre formació 
específica per atendre els col·lectius esmentats tenint en compte les característiques 
i necessitats especials que puguin presentar».

Tres. En el punt 2 (Funcions bàsiques) de l’apartat III (El Pla estatal de protecció civil 
davant el risc d’accidents en els transports de mercaderies perilloses per carretera i per 
ferrocarril) s’incorpora un últim paràgraf, amb la redacció següent:

«En el desenvolupament de totes les seves funcions bàsiques, el Pla estatal 
davant el risc d’accidents en els transports de mercaderies perilloses per carretera i 
ferrocarril ha de tenir en compte les diferents necessitats de les persones amb 
discapacitat i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, i ha d’establir els 
protocols d’actuació específics per garantir-ne l’assistència i la seguretat».

Quatre. En el punt 2 (Funcions bàsiques) de l’apartat IV (Els plans de comunitats 
autònomes davant el risc d’accidents en els transports de mercaderies perilloses per 
carretera i ferrocarril) s’incorpora un últim paràgraf, amb la redacció següent:

«En el desenvolupament de totes les seves funcions bàsiques, els plans de les 
comunitats autònomes davant el risc d’accidents en els transports de mercaderies 
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perilloses per carretera i ferrocarril han de tenir en compte les diferents necessitats 
de les persones amb discapacitat i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, i 
han d’establir els protocols d’actuació específics per garantir-ne l’assistència i la 
seguretat».

Article segon. Modificació de la Directriu bàsica de protecció civil per al control i la 
planificació davant el risc d’accidents greus en què intervenen substàncies perilloses, 
aprovada pel Reial decret 1196/2003, de 19 de setembre.

La Directriu bàsica de protecció civil per al control i la planificació davant el risc 
d’accidents greus en què intervenen substàncies perilloses, aprovada pel Reial 
decret 1196/2003, de 19 de setembre, queda modificada de la manera següent:

U. A l’article 1 (Fonaments) s’incorpora l’apartat 1.1 bis, amb la redacció següent:

«1.1.bis. Assistència adequada a persones amb discapacitat i a altres 
col·lectius en situació de vulnerabilitat.

En la planificació de protecció civil davant el risc d’accidents greus en què 
intervenen substàncies perilloses s’ha de tenir en compte:

a) Els plans d’emergència de protecció civil han de disposar de protocols 
d’actuació específics en les diferents fases que garanteixin una assistència 
adequada a persones amb discapacitat i a altres col·lectius en situació de 
vulnerabilitat. Així mateix, aquests plans han de contenir procediments d’informació, 
comunicació, mobilització i actuació dels mitjans necessaris per resoldre les 
necessitats de les persones amb discapacitat i així garantir una assistència eficaç, i 
han de preveure mesures i recursos específics que garanteixin l’accessibilitat 
universal.

b) Els plans d’emergència de protecció civil han de contenir programes 
d’informació preventiva i d’alerta que permetin a tots els ciutadans adoptar les 
mesures oportunes. Els programes esmentats han de tenir els formats adequats i 
els mecanismes necessaris perquè siguin accessibles i comprensibles per a les 
persones amb discapacitat i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat. Quan la 
tasca informativa es dirigeixi a víctimes o familiars de víctimes amb discapacitat, 
s’ha de dur a terme amb les adaptacions necessàries i, si s’escau, amb l’ajuda de 
personal especialitzat.

c) Els diferents serveis d’intervenció en emergències han de rebre formació 
específica per atendre els col·lectius esmentats tenint en compte les característiques 
i necessitats especials que puguin presentar».

Dos. En l’apartat 2 (Funcions bàsiques) de l’article 7 (Els plans de comunitat 
autònoma. Plans d’emergència exterior) s’incorpora un últim paràgraf, amb la redacció 
següent:

«En el desenvolupament de totes les seves funcions bàsiques, els plans de 
comunitats autònomes davant el risc d’accidents greus en què intervenen 
substàncies perilloses han de tenir en compte les diferents necessitats de les 
persones amb discapacitat i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, i han 
d’establir els protocols d’actuació específics per garantir-ne l’assistència i la 
seguretat».

Tres. En l’apartat 2 (Funcions bàsiques) de l’article 8 (El Pla estatal de protecció civil 
davant el risc d’accidents greus en determinats establiments amb substàncies perilloses) 
s’incorpora un últim paràgraf, amb la redacció següent:

«En el desenvolupament de totes les seves funcions bàsiques, el Pla estatal 
davant el risc d’accidents greus en determinats establiments amb substàncies 
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perilloses ha de tenir en compte les diferents necessitats de les persones amb 
discapacitat i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, i ha d’establir els 
protocols d’actuació específics per garantir-ne l’assistència i la seguretat».

Article tercer. Modificació del Pla bàsic d’emergència nuclear, aprovat pel Reial 
decret 1546/2004, de 25 de juny.

El Pla bàsic d’emergència nuclear, aprovat pel Reial decret 1546/2004, de 25 de juny, 
queda modificat de la manera següent:

U. En l’apartat 1 (Concepte i objecte) del títol I (Disposicions generals), el paràgraf 
actual passa a ser el subapartat 1.1 i s’hi incorpora un nou subapartat 1.2, amb la redacció 
següent:

«1.2 En la planificació de protecció civil davant una emergència nuclear s’ha 
de tenir en compte:

a) Els plans d’emergència de protecció civil han de disposar de protocols 
d’actuació específics en les diferents fases que garanteixin una assistència 
adequada a persones amb discapacitat i a altres col·lectius en situació de 
vulnerabilitat. Així mateix, aquests plans han de contenir procediments d’informació, 
comunicació, mobilització i actuació dels mitjans necessaris per resoldre les 
necessitats de les persones amb discapacitat i així garantir una assistència eficaç, i 
han de preveure mesures i recursos específics que garanteixin l’accessibilitat 
universal.

b) Els plans d’emergència de protecció civil han de contenir programes 
d’informació preventiva i d’alerta que permetin a tots els ciutadans adoptar les 
mesures oportunes. Els programes esmentats han de tenir els formats adequats i 
els mecanismes necessaris perquè siguin accessibles i comprensibles per a les 
persones amb discapacitat i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat. Quan la 
tasca informativa es dirigeixi a víctimes o familiars de víctimes amb discapacitat, 
s’ha de dur a terme amb les adaptacions necessàries i, si s’escau, amb l’ajuda de 
personal especialitzat.

c) Els diferents serveis d’intervenció en emergències han de rebre formació 
específica per atendre els col·lectius esmentats tenint en compte les característiques 
i necessitats especials que poden presentar».

Dos. En l’apartat 3 (Abast) del títol I s’incorpora un últim paràgraf, amb la redacció 
següent:

«Els protocols d’actuació, en totes les fases i situacions, han de preveure 
aspectes específics per garantir l’assistència i la seguretat de les persones amb 
discapacitat i altres grups en situació de vulnerabilitat».

Tres. En l’apartat 4 (Formació i capacitació d’actuants) del títol IV (Preparació per a 
la resposta en una emergència nuclear: implantació material efectiva dels plans del nivell 
de resposta exterior i manteniment de la seva eficàcia) s’incorpora el paràgraf e), amb la 
redacció següent:

«e) El coneixement i la preparació pràctica necessària perquè puguin atendre 
adequadament les necessitats de les persones amb discapacitat i altres grups en 
situació de vulnerabilitat».

Article quart. Modificació de la Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant 
el risc radiològic, aprovada pel Reial decret 1564/2010, de 19 de novembre.

La Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant el risc radiològic, aprovada 
pel Reial decret 1564/2010, de 19 de novembre, queda modificada de la manera següent:
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U. El paràgraf b) de l’apartat 4 (Objectius de la planificació de protecció civil davant 
emergències radiològiques) del títol I (Disposicions generals) queda redactat de la manera 
següent:

«b) Evitar o, com a mínim, reduir en la mesura que es pugui els efectes 
adversos de les radiacions ionitzants sobre la població i els seus béns, tenint en 
compte en totes les fases les diferents necessitats de les persones amb discapacitat 
i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, i establir els protocols d’actuació 
específics per garantir-ne l’assistència i la seguretat».

Dos. En el subapartat 1.1 (Funcions) de l’apartat 1 (Funcions, estructura i organització 
dels plans de comunitats autònomes) del títol III (Funcions, estructura i organització) 
s’incorporen dos últims paràgrafs, amb la redacció següent:

«Preveure que els plans d’emergència de protecció civil continguin programes 
d’alerta que permetin a tots els ciutadans adoptar les mesures oportunes. Els 
programes esmentats han de tenir els formats adequats i els mecanismes necessaris 
perquè siguin accessibles i comprensibles per a les persones amb discapacitat o els 
col·lectius en situació de vulnerabilitat. Quan la tasca informativa es dirigeixi a 
víctimes o familiars de víctimes amb discapacitat, s’ha de dur a terme amb les 
adaptacions necessàries i, si s’escau, amb l’ajuda de personal especialitzat.

Establir protocols d’actuació específics en les diferents fases que garanteixin 
una assistència adequada a persones amb discapacitat i a altres col·lectius en 
situació de vulnerabilitat. Així mateix, els plans esmentats han de contenir 
procediments de mobilització i actuació dels recursos necessaris per resoldre les 
necessitats de les persones amb discapacitat i així garantir una assistència eficaç».

Tres. El paràgraf b) de l’apartat 1 (Programes d’implantació i manteniment) del títol IV 
(Implantació i manteniment de l’eficàcia dels plans) queda redactat de la manera següent:

«b) Formació i capacitació d’actuants: aquestes activitats tenen com a objectiu 
garantir que les persones integrants dels grups i serveis d’intervenció assoleixin i 
mantinguin un coneixement adequat i suficient sobre: les característiques dels 
accidents radiològics, els riscos que comporten i les mesures de protecció que han 
d’adoptar; l’estructura organitzativa del pla al qual estan adscrits i de les seves 
responsabilitats, funcions i tasques específiques, i sobre els mitjans materials i 
recursos que hagin d’utilitzar, així com el seu funcionament i la seva utilització. Així 
mateix, aquestes activitats persegueixen l’objectiu que el personal assoleixi i 
mantingui la preparació i l’entrenament adequat per al bon desenvolupament de les 
funcions encomanades. Els diferents grups d’actuants en emergències radiològiques 
han de rebre formació específica per atendre els col·lectius amb discapacitat i altres 
col·lectius en situació de vulnerabilitat, i han de tenir en compte les característiques 
i necessitats especials que poden presentar».

Article cinquè. Modificació del Pla estatal de protecció civil davant el risc químic, aprovat 
pel Reial decret 1070/2012, de 13 de juliol.

El Pla estatal de protecció civil davant el risc químic, aprovat pel Reial 
decret 1070/2012, de 13 de juliol, queda modificat de la manera següent:

U. En el primer paràgraf de l’apartat 1.3 (Objectiu i funcions bàsiques) s’incorpora un 
incís final, amb la redacció següent:

«En l’organització i els procediments d’actuació s’han de tenir en compte les 
necessitats de les persones amb discapacitat i altres grups en situació de 
vulnerabilitat».
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Dos. En l’apartat 5 (Operativitat) s’incorpora, abans del subapartat 5.1, un últim 
paràgraf, amb la redacció següent:

«Els protocols d’actuació, en totes les fases i situacions, han de preveure 
aspectes específics per garantir l’assistència i la seguretat de les persones amb 
discapacitat i altres grups en situació de vulnerabilitat».

Tres. En l’apartat 6 (Manteniment i implantació del Pla) s’incorpora, entre els objectius 
del manteniment del Pla estatal, un últim paràgraf, amb la redacció següent:

«Dur a terme accions de formació dirigides als components dels serveis 
d’intervenció, perquè puguin atendre adequadament les necessitats de les persones 
amb discapacitat i altres grups en situació de vulnerabilitat».

Article sisè. Modificació de la Directriu bàsica de planificació de protecció civil 
d’emergència per incendis forestals, aprovada pel Reial decret 893/2013, de 15 de 
novembre.

La Directriu bàsica de planificació de protecció civil d’emergència per incendis forestals, 
aprovada pel Reial decret 893/2013, de 15 de novembre, queda modificada de la manera 
següent:

U. En el títol III (Estructura general i contingut mínim de la planificació de protecció 
civil d’emergència per incendis forestals) s’incorpora l’apartat 3.1 bis, amb la redacció 
següent:

«3.1.bis. Assistència adequada a persones amb discapacitat i a altres 
col·lectius en situació de vulnerabilitat.

En la planificació de protecció civil davant el risc per incendis forestals s’ha de 
tenir en compte el següent:

a) Els plans d’emergència de protecció civil han de disposar de protocols 
d’actuació específics en les diferents fases que garanteixin una assistència 
adequada a persones amb discapacitat i a altres col·lectius en situació de 
vulnerabilitat. Així mateix, els plans esmentats han de contenir procediments de 
mobilització i actuació dels mitjans necessaris per resoldre les necessitats de les 
persones amb discapacitat i així garantir una assistència eficaç, i han de preveure 
mesures i recursos específics que garanteixin l’accessibilitat universal.

b) Els plans d’emergència de protecció civil han de contenir programes 
d’informació preventiva i d’alerta que permetin a tots els ciutadans adoptar les 
mesures oportunes. Els programes esmentats han de tenir els formats adequats i 
els mecanismes necessaris perquè siguin accessibles i comprensibles per a les 
persones amb discapacitat i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat. Quan la 
tasca informativa es dirigeixi a víctimes o familiars de víctimes amb discapacitat, 
s’ha de dur a terme amb les adaptacions necessàries i, si s’escau, amb l’ajuda de 
personal especialitzat.

c) Els diferents serveis d’intervenció en emergències han de rebre formació 
específica per atendre els col·lectius esmentats tenint en compte les característiques 
i necessitats especials que poden presentar».

Dos. En el subapartat 3.2.2 (Funcions bàsiques) del títol III s’incorpora un últim 
paràgraf, amb la redacció següent:

«En el desenvolupament de totes les seves funcions bàsiques, el Pla estatal 
d’emergència per incendis forestals ha de tenir en compte les diferents necessitats 
de les persones amb discapacitat i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, i ha 
d’establir els protocols d’actuació específics per garantir-ne l’assistència i la 
seguretat».
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Tres. En el subapartat 3.3.2 (Funcions bàsiques) del títol III s’incorpora un últim 
paràgraf, amb la redacció següent:

«En el desenvolupament de totes les seves funcions bàsiques, els plans de 
comunitats autònomes de protecció civil d’emergència per incendis forestals han de 
tenir en compte les diferents necessitats de les persones amb discapacitat i altres 
col·lectius en situació de vulnerabilitat, i han d’establir els protocols d’actuació 
específics per garantir-ne l’assistència i la seguretat».

Article setè. Modificació de la Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant el 
risc de sismes submarins, aprovada pel Reial decret 1053/2015, de 20 de novembre.

La Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant el risc de sismes submarins, 
aprovada pel Reial decret 1053/2015, de 20 de novembre, queda modificada de la manera 
següent:

U. En l’apartat 3 (Elements bàsics per a la planificació de protecció civil davant el risc 
de sismes submarins) l’últim paràgraf queda redactat de la manera següent:

«En tot cas, els diferents plans, estatal, autonòmic i, si s’escau, municipal, han 
de tenir en compte en totes les fases les diferents necessitats de les persones amb 
discapacitat i altres grups en situació de vulnerabilitat, i han d’establir protocols 
d’actuació específics per garantir-ne l’assistència i la seguretat».

Dos. En l’apartat 4.2 (Funcions bàsiques) s’incorpora un últim paràgraf, amb la 
redacció següent:

«En el desenvolupament de totes les seves funcions bàsiques, el Pla estatal de 
protecció civil davant el risc de sismes submarins ha de tenir en compte les diferents 
necessitats de les persones amb discapacitat i altres col·lectius en situació de 
vulnerabilitat, i ha d’establir els protocols d’actuació específics per garantir-ne 
l’assistència i la seguretat».

Tres. En l’apartat 5.2 (Funcions bàsiques) s’incorpora un últim paràgraf, amb la 
redacció següent:

«En el desenvolupament de totes les seves funcions bàsiques, els plans de 
comunitats autònomes de protecció civil davant el risc de sismes submarins han de 
tenir en compte les diferents necessitats de les persones amb discapacitat i altres 
col·lectius en situació de vulnerabilitat, i han d’establir els protocols d’actuació 
específics per garantir-ne l’assistència i la seguretat».

Article vuitè. Modificació del Pla estatal de protecció civil davant el risc radiològic, 
aprovat pel Reial decret 1054/2015, de 20 de novembre.

El Pla estatal de protecció civil davant el risc radiològic, aprovat pel Reial decret 
1054/2015, de 20 de novembre, queda modificat de la manera següent:

U. En el primer paràgraf de l’apartat 1.3 (Objectiu i funcions bàsiques) s’incorpora un 
incís final, amb la redacció següent:

«En l’organització i els procediments d’actuació s’han de tenir en compte les 
necessitats de les persones amb discapacitat i altres grups en situació de 
vulnerabilitat».
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Dos. En l’apartat 5 (Operativitat) s’incorpora, abans del subapartat 5.1, un últim 
paràgraf, amb la redacció següent:

«Els protocols d’actuació, en totes les fases i situacions, han de preveure 
aspectes específics per garantir l’assistència i la seguretat de les persones amb 
discapacitat i altres grups en situació de vulnerabilitat».

Tres. En l’apartat 6 (Manteniment i implantació del Pla) s’incorpora, entre els objectius 
del manteniment del Pla estatal, un últim paràgraf, amb la redacció següent:

«Dur a terme accions de formació dirigides als components dels serveis 
d’intervenció, perquè puguin atendre adequadament les necessitats de les persones 
amb discapacitat i altres grups en situació de vulnerabilitat».

Disposició addicional primera. Protocols de comunicació davant situacions de risc i 
emergència nacional.

El Govern, en col·laboració amb les organitzacions representatives de les persones 
amb discapacitat i les seves famílies, ha de garantir que els protocols de comunicació a 
aplicar davant situacions de risc i emergència nacional prevegin les necessitats derivades 
del principi d’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Disposició addicional segona. Accessibilitat universal als serveis d’emergència.

D’acord amb el que disposa l’article 3.2 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema 
Nacional de Protecció Civil, els poders públics, en col·laboració amb les organitzacions 
representatives de les persones amb discapacitat i les seves famílies, han de garantir 
l’accessibilitat universal als serveis d’emergència i, en particular, al número de telèfon 112, 
com a número únic d’accés als serveis d’atenció d’emergències en tot el territori nacional.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.1a i 29a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència per regular les condicions 
bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el 
compliment dels deures constitucionals, i en matèria de seguretat pública, respectivament.

Disposició final segona. Habilitació normativa i de desplegament.

Les persones titulars dels ministeris de l’Interior i de Sanitat, Consum i Benestar Social 
poden dictar les disposicions oportunes per a l’aplicació i el desplegament d’aquest Reial 
decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de vint dies de la publicació al «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 20 de desembre de 2019.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
Relacions amb les Corts i Igualtat

CARMEN CALVO POYATO
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