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1.3. Abast del MPCC 
1.3.1. Territorial 

L’abast territorial del MPCC és tot el territori català, tot tenint en compte que el MPCC és 
d’aplicació a tota Catalunya ja que pretén tenir una visió global, conjunta i unitària dels riscos de 
protecció civil.  

En tot cas, en funció de les característiques concretes d’un risc determinat, el seu abast 
territorial pot ser només una part del territori, en base a l’anàlisi de risc concret (perill, 
vulnerabilitat i exposició dels elements vulnerables al perill).  

 

1.3.2. Conceptual: riscos 

El MPCC se circumscriu, conceptualment, a l’àmbit dels riscos de protecció civil en primera 
instància. Tanmateix ha de tenir en compte també aquells riscos que, si bé no són estrictament 
de l’àmbit conceptual i competencial de la protecció civil, sí que poden incidir de manera directa 
o indirecta en els riscos de protecció civil o en les situacions o emergències que aquests poden 
generar.  

Les tipologies genèriques de riscos de protecció civil contemplats són les següents: 

• Naturals: riscos amb origen a la natura de diversa tipologia, com ara inundacions, 
nevades, sismes, ... 

• Societat: riscos derivats de l’activitat humana. Es poden dividir en: 

ο Tecnològics: derivats de l’activitat humana industrial o tecnològica, com ara 
accidents greus amb substàncies perilloses en establiments, contaminació de 
les aigües, manca de serveis bàsics, ... 

ο Transport col·lectiu: associats al desplaçament massiu de població. 

ο Edificacions: derivat de la presència de pública concurrència en àmbits tancats i 
especialment en relació a les afectacions a les edificacions (incendi, 
ensorrament, ...). 

ο Comportament humà: derivats especialment de la vulnerabilitat intrínseca dels 
àmbits exteriors amb pública concurrència, com és el cas d’aglomeracions. 

En tot cas s’inclouen els riscos de les tipologies anteriors que, d’acord al criteri de temporalitat, 
es classifiquin com a episòdics o puntuals, i només aquells classificats com a situacions a mig-
llarg termini que s’escaiguin (es tracta dels riscos ambientals, com és el cas del canvi climàtic). 
També s’ha valorarà la inclusió dels micro-riscs i en general de riscos no inclosos estrictament 
en l’àmbit de la protecció civil quan, d’acord a l’anàlisi de risc corresponent, es considera que 
incideixen sobre els riscos de protecció civil. 

 

1.3.3. Corporatiu 

En base a la normativa vigent i a la distribució competencial fixada, la titularitat del MPCC i la 
responsabilitat de la seva concreció, impuls i manteniment correspon a l’òrgan de la Generalitat 
de Catalunya competent en matèria de protecció civil, que actualment és la Direcció General de 
Protecció Civil. Específicament, el Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, atribueix les funcions d’elaborar i 
mantenir el MPCC a la Subdirecció General de Programes en Protecció Civil i al seu Servei de 
Gestió del Risc i Planificació. 
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En tot cas, l’abast corporatiu del MPCC s’estén a d’altres òrgans segons es descriu a l’apartat 
1.2 objectius. Aquest abast serà com a mínim el següent: 

• Òrgans de l’administració pública que integren el sistema de protecció civil català: 

ο Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, i de forma 
específica Comissió de Protecció Civil de Catalunya, CECAT i 112. 

ο Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. 

ο Cos de Mossos d’Esquadra. 

ο Servei d’Emergències Mèdiques 

ο Cos d’Agents Rurals. 

ο Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

ο Agència de Residus de Catalunya (ARC) 

ο Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) 

ο Direcció General de Qualitat Ambiental 

ο Creu Roja 

ο Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). 

ο Cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona. 

ο Policies locals 

ο Serveis logístics municipals 

ο Òrgans municipals amb competències en protecció civil 

ο Òrgans estatals amb competències en protecció civil 

• Serveis privats de protecció civil. 

• Òrgans de l’administració pública amb competència urbanística i d’ordenació territorial 

ο Departament de Política Territorial i Obres Públiques: 

� Direcció General d’Urbanisme 

� Direcció General d’Actuacions Estratègiques i Política del Sòl 

� Programa de Planejament Territorial 

� Institut Català del Sòl (INCASOL), 

ο Òrgans municipals amb competències urbanístiques. 

• Òrgans de l’administració pública amb competència ambiental: 

ο Departament de Medi Ambient i Habitatge: 

� Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat 

ο Òrgans municipals amb competències d’avaluació ambiental.  

ο Òrgans estatals amb competències d’avaluació ambiental. 

• Òrgans de l’administració pública amb competències sectorials dels riscos: 

ο Departament de Política Territorial i Obres Públiques: 
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� Institut Geològic de Catalunya (IGC) 

� Direcció General de Carreteres 

� Direcció General del Transport Terrestre 

� Direcció General de Ports, Aeroports i Costes 

� Programa per a la Mobilitat i Grans Infraestructures  

ο Departament de Medi Ambient i Habitatge: 

� Direcció General de Qualitat Ambiental 

� Direcció General de Medi Natural 

ο Departament de Salut: 

� Direcció General de Salut Pública 

� Institut d’Estudis de la Salut 

� Agència de Seguretat Alimentaria 

ο Departament d’Innovació, Universitats i Empresa: 

� Subdirecció General de Seguretat Industrial. 

ο Departament d’Economia i Finances: 

� Direcció General d’Energia i Mines 

� Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives (SCAR) 

ο Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació: 

� Servei Català de Trànsit (SCT). 

� Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 

ο Òrgans estatals amb competències energètiques i en el desenvolupament i 
gestió d’infraestructures i en el transport. 

• Entitats i empreses públiques o privades receptores o generadores de risc, d’acord al 
que preveu la normativa en matèria d’autoprotecció vigent. 

• Institucions vinculades a la difusió dels riscos de protecció civil: 

ο Universitats i els seus centres d’estudi dels riscos de protecció civil 

� UPC. Centre d’Estudi de Riscos Tecnològics (CERTEC). 

� UPC. Grup Geofísica i Enginyeria Sísmica (GIES) 

� IQS (URLL). 

� URV. Departament d’Enginyeria Química. 

� UB. Grup de Riscos Naturals (Risknat) 

� UB. Grup d' Anàlisis de Situacions Meteorològiques Adverses (Gamma) 

� UB. Grup de Recerca sobre Esllavissades (Landrisk) 

� UB. Grup de Recerca en Aplicacions Hidrometeorològiques (Grahi) 

� UAB. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). 
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� UAB. Centre d’Estudis Ambientals (CEA) / Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals (ICTA) 

ο Institut d’Estudis de la Seguretat (IDES). 

ο Associació Professional de Tècnics de Protecció Civil de Catalunya (ATPCC) 

• Altres per motiu de les seves competències: 

ο Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 

ο Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) 

ο Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 




