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1.4. Fonaments jurídics 
Pel que fa als fonaments jurídics cal destacar les referències següents: 

• Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. La llei estableix les 
competències del sistema de protecció civil. El capítol II recull els drets i deures dels 
ciutadans, entre els que està el dret d’informació, i el capítol III les actuacions bàsiques 
de protecció civil entre les que figura la previsió i la prevenció, i el Mapa de Protecció 
Civil com a part d’aquestes actuacions:  

ο Capítol II: Drets i Deures 

Article 4: Dret d’informació. 

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ésser informats dels riscs col·lectius 
greus que els poden afectar i de les mesures públiques per a afrontar-los. 

2. Les persones que es poden veure afectades per situacions de risc greu han 
de rebre informació i instruccions de manera àmplia, precisa i eficaç sobre les 
mesures de seguretat a prendre i la conducta a seguir en cas d'emergència. 

ο Capítol III: Actuacions bàsiques de protecció civil. 

- Secció primera. Previsió. 

Article 12: El Mapa de protecció civil  

1. El Govern ha d'elaborar i aprovar el Mapa de protecció civil de Catalunya, en 
un termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. El Mapa és el 
conjunt de mapes temàtics en què es posen de manifest les diferents zones 
territorials en les quals és present cada risc. 

2. El Mapa de protecció civil de Catalunya s'elabora amb els antecedents i els 
estudis que fan els òrgans competents de les diverses administracions per a 
cada risc. 

3. El Mapa ha d'ésser revisat periòdicament pel Departament de Governació. 
Anualment, se n'ha de donar informació al Parlament. 

- Secció segona. Prevenció. 

Article 13. Reducció del risc. 
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Les actuacions de totes les administracions públiques a Catalunya, en l'exercici 
de les competències que els són pròpies, han d'ésser orientades a la reducció 
del risc. 

Article 14. Legislació Sectorial 

1. La legislació urbanística i de planificació territorial, i també la sectorial que 
afecti les activitats de risc segons el Catàleg establert per l'article 7 i el Mapa de 
protecció civil, establert per l'article 12, han de tenir en compte les necessitats de 
protecció civil en aquests àmbits i establir, si escau, mesures de prevenció de 
riscos i de minimització de l'impacte d'eventuals catàstrofes i calamitats.  

2.La Comissió de Protecció Civil de Catalunya, regulada per l'article 46, ha 
d'emetre informes previs sobre els avantprojectes de llei i els projectes de 
disposicions de caràcter general relatius a les matèries a què es refereix l'apartat 
1.  

• Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació, estableix les funcions, entre d’altres, de la Direcció General 
de Protecció Civil: 

ο Article 55 Direcció General de Protecció Civil 

55.1 La Direcció General de Protecció Civil exerceix les funcions següents: 

� a) [...] 

� e) Elaborar i mantenir el Mapa dels Riscos de Protecció Civil a 
Catalunya i el Catàleg de Recursos i Serveis Mobilitzables per a la 
Protecció Civil a Catalunya. 

� [...] 

ο Articles 56 (Subdirecció General de Programes en Protecció Civil), 57 (Servei de 
Gestió del Risc i Planificació) i 58 (Secció de Previsió del Risc): la mateixa 
referència. 

 

Tot seguit es llista el conjunt de referències normatives anteriors i altres que formen part dels 
fonaments jurídics de l’àmbit competencial de protecció civil i els riscos que en formen part: 

• Directiva 89/618/EURATOM, del Consell, de 27 de novembre de 1989, relativa a la 
informació a la població sobre les mesures de protecció sanitària aplicables i sobre el 
comportament a seguir en cas d’emergència radiològica. 

• Directiva 96/29/EURATOM, del Consell, de 13 de maig de 1996, per la que s’estableixen 
les normes bàsiques relatives a la protecció sanitària dels treballadors i de la població 
contra els riscos que resulten de les radiacions ionitzants. 

• Directiva 96/82/CE, del Consell, de 9 de desembre de 1996, relativa al control dels riscos 
inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses i la Directa 
2003/105/CE de modificació de l’anterior. 

• Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per 
la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d'aigües. 

• Directiva 2003/122/EURATOM, del Consell, de 22 de desembre de 2003, sobre el 
control de fonts radioactives segellades d’activitat elevada i de les fonts orfes. 
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• Directiva 2007/60/CE, del Parlament i del Consell, de 23 d’octubre de 2007, relativa a 
l’avaluació i gestió dels riscos d’inundació. 

• Decisió 2001/792/CE, Euratom del Consell, de 23 d’octubre de 2001, per la que 
s’estableix un mecanisme comunitari per a facilitar una cooperació reforçada en les 
intervencions d’ajuda en l’àmbit de la protecció civil. 

• Estatut d'Autonomia de Catalunya. 

• Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya. 

• Llei  12/2008, de 31 de juliol, de Seguretat Industrial. 

• Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes 

• Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de Projectes. 

• Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

• Reial decret 2085/94, de 20 d’octubre, pel que s’aprova el reglament d’instal·lacions 
petrolíferes. Modificat pel reial decret 1523/99, d’1 d’octubre. 

• Reial decret 387/96, d'1 de març, pel que s'aprova la Directriu Bàsica de Planificació de 
Protecció Civil en front el risc d’accidents en els transports de mercaderies perilloses per 
carretera i ferrocarril. 

• Reial decret 1254/1999 de 16 de juliol pel que s’aproven les mesures de control dels 
riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses, i Reial 
Decret 948/2005 pel qual es modifica el Reial Decret 1254/99 (transposició de la Directa 
2003/105/CE). 

• Reial decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la Norma de Construcció 
Sismoresistent (NCSE-02). 

• Reial decret 1196/2003, de 19 de setembre, pel que s’aprova la Directriu bàsica de 
protecció civil per al control i planificació enfront el risc d’accidents greus en els que 
intervinguin substàncies perilloses. 

• Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel que s’aprova el Reglament tècnic de 
distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 
complementàries ICG 01 a 11. 

• Reial decret 35/2008, de 18 de gener, pel qual es modifica el Reglament sobre 
instal·lacions nuclears i radioactives, aprovat por Reial decret 1836/1999, de 3 de 
desembre. 

• Reial decret 1428/2009, d’11 de setembre, pel que es modifica el Pla Bàsic 
d’Emergència Nuclear, aprovat pel Reial decret 1546/2004, de 25 de juny. 

• Decret 291/1999, de 9 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i 
funcionament de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 

• Decret 246/1992, de 26 d’octubre, sobre la creació del Centre de Coordinació Operativa 
de Catalunya. Modificat pel Decret 33/1995, de 7 de febrer. 

• Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla de protecció civil de Catalunya 
(PROCICAT). 
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• Decret 240/1999, de 31 d'agost, pel qual es regulen els senyals acústics de la xarxa 
general d'alarmes i comunicacions de protecció civil. 

• Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial 
decret 1254/1999. 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

• Decret 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació. 

• Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. 

• Ordre de 2 d'abril de 1993 del Ministeri d’Interior, per la que es fa pública l’Acord del 
Consell de Ministres que aprova la Directriu bàsica de planificació de protecció civil per 
emergència per incendis forestals. 

• Resolució de la Secretaria d'Estat d'Interior, de 31 de gener de 1995, per la que s’aprova 
la Directriu Bàsica de Planificació de Protecció Civil davant del Risc d'Inundacions. 

• Resolució de 5 de maig de 1995, de la Secretaria d’Estat d’Interior, per la que es disposa 
la publicació de l’Acord del Consell de Ministres pel que s’aprova la Directriu Bàsica de 
Planificació de Protecció Civil en front el Risc Sísmic. 

• Resolució JUI/1915/2003, de 20 de maig, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del 
Govern de 13 de maig de 2003, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències 
sísmiques de Catalunya (SISMICAT). 

• Resolució JUI/2502/2003, de 4 d'agost, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del 
Govern d'1 d'agost de 2003, pel qual s'aprova el pla especial d'emergències per 
contaminació accidental de les aigües marines a Catalunya (CAMCAT) 

• Resolució JUI/2503/2003, de 4 d'agost, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del 
Govern d'1 d'agost de 2003, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències 
per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). 

• Resolució de 7 de juny de 2005, de la Sotssecretaria, per la que s’aproven les directrius 
per les que s’han de regir els programes d’informació prèvia a la població, la formació i 
capacitació d’actuants i els exercicis i simulacres dels Plans d’emergència nuclear, 
exteriors a les centrals nuclears. 

• Resolucions anuals del Director del Servei Català de Trànsit on es defineix la Xarxa 
d’Itineraris de Mercaderies Perilloses per carretera. També altres normatives de 
regulació i control del transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. 

• Resolució IRP/971/2010, de 31 de març, per la qual es dóna publicitat als criteris per a 
l’elaboració dels informes referents al control de la implantació de nous elements 
vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil. 

• Acord del govern del 13 de desembre de 1999 pel qual s’aprova el Pla especial 
d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i 
ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) 

• Acord del govern del 3 de desembre de 2002 pel qual s’aprova el Pla Especial 
d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT). 

• Acord GOV/82/2006, de 22 d’agost, pel qual s’aprova el Pla especial d’emergències per 
inundacions de Catalunya (INUNCAT). 
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• Acord GOV/17/2007, de 6 de febrer, pel qual s’aprova el Pla especial d’emergència 
exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT). 

• Acord GOV/59/2008, d’1 d’abril, pel qual s’aprova el Pla d’actuació del PROCICAT (Pla 
de protecció civil de Catalunya): emergències per episodis de contaminació a l’Ebre 
aigües avall de l’embassament de Flix. 

• Acord GOV/29/2010, de 26 de febrer, pel qual s’aprova el Pla d’actuació del PROCICAT 
per a emergències en el transport de viatgers per ferrocarril. 

• Acord GOV/68/2010, de 13 d'abril, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per 
allaus a Catalunya (ALLAUCAT). 

• Acord GOV/128/2010, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències 
aeronàutiques de Catalunya (AEROCAT). 

• Informe favorable de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya del Pla especial 
d’emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT), de 16 de juny de 2010. 

 

A banda de la normativa pròpia de Protecció Civil anterior, és d’aplicació la normativa sectorial 
pròpia de les activitats generadores de riscos que formen part del MPCC, com és el cas de les 
instal·lacions que manipulen substàncies perilloses, de la prevenció d’incendis forestals, la 
legislació en matèria d’aigües i d’altres. 

Pel que fa a l’àmbit cartogràfic destaquen les referències normatives següents: 

• Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 

• Decret 398/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya pel que fa a l’oficialitat i l’ús dels serveis cartogràfics i a les 
relacions interadministratives i la planificació. 

• Decret 62/2010, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Pla Cartogràfic de Catalunya. 




