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1.2.

Objectius del MPCC

La figura del Mapa de Protecció Civil de Catalunya (MPCC), està recollida a l’article 12 de la
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, qui estableix la necessitat que el
Govern l’elabori i l’aprovi com a element que posi de manifest “les diferents zones territorials
en les quals és present cada risc.“
Així, tal i com s’ha definit anteriorment, cal considerar el MPCC com una eina cartogràfica on
es presenta la informació dels riscos de forma georeferenciada. Aquesta informació és la
relativa a planificació d’emergències i prevenció del risc en el moment actual. Per tant,
l’objectiu principal del MPCC és la visió global dels riscos que poden afectar al territori de
Catalunya, per a proporcionar aquesta informació a les diferents administracions públiques i als
ciutadans en general per a desenvolupar, principalment, la previsió, planificació i prevenció
d’aquests riscos, així com la intervenció, informació i formació, en els àmbits que s’escaiguin.
Així, el MPCC es defineix com una eina amb aplicació pràctica i directa en totes les fases de la
gestió dels riscos.
El MPCC, en la seva versió actual, no és una eina per a la definició dels criteris de
planificació, prevenció i control de la implantació d’elements vulnerables compatible amb la
gestió dels riscos, sinó que recull els criteris ja existents i fixats.
El MPCC és, per tant, un element estratègic de caràcter tècnic essencial per al
desenvolupament del sistema de protecció civil català, ja que estableix les bases per al
coneixement i difusió dels riscos de protecció civil als elements de la societat següents:
• als organismes de l’administració pública autonòmica i local que formen part del sistema
transversal de protecció civil català, ja siguin les seves funcions la:
ο

previsió,

ο

planificació,

ο

prevenció,

ο

intervenció,
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informació i formació o

ο

rehabilitació

Pel que fa a les activitats de prevenció cal destacar els organismes de l’administració
pública autonòmica i local següents:
ο

els competents en matèria urbanística i d’ordenació territorial en general, ja que
d’acord a la legislació vigent han de tenir en compte les zones de risc i per tant
han de considerar la implantació de nous elements vulnerables compatible amb
la gestió dels riscos de protecció civil,

ο

els competents en matèria d’avaluació i d’impacte ambiental, ja que d’acord a la
normativa vigent cal que considerin els riscos de protecció civil i la seva
potencial afectació a la població, i

ο

els que presenten competències sectorials respecte les activitats generadores
dels diferents riscos, en tant que competents pel que fa a la prevenció dels
riscos a partir d’actuacions i correccions directes sobre les activitats,

• a les activitats, privades o públiques, recollides a la normativa vigent d’autoprotecció per
motiu de ser elements generadors o receptors de riscos de protecció civil externs, i
• al ciutadà en general, en tant que element vulnerable que pot patir aquests riscos i en
compliment del dret a ser informats dels riscos col·lectius greus que els poden afectar,
recollit a l’article 4 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,
En definitiva, l’objectiu principal del MPCC és ser l’element compilador de la informació
georeferenciada dels riscos de protecció civil, per tal d’actuar com a element estratègic en la
seva difusió i per tant en la informació a la població, i alhora facilitar la consulta d’aquesta
informació als òrgans públics amb competències tant en el sistema de protecció civil de forma
directa (planificació, intervenció,...) com en l’activitat d’urbanisme i ordenació territorial, així com
en la prevenció sectorial.
El MPCC es realitza en suport informàtic mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG
d’ara endavant), i la seva difusió es fa mitjançant plataforma web. La compilació de les dades
cartogràfiques es fa en dues fases:
• una primera en base a les anàlisis de risc aprovades i disponibles tant a la DGPC com
als òrgans sectorials i
• una segona on es recopilaran les dades derivades de les anàlisis de risc no disponibles
actualment i a través de la col·laboració amb els organismes, entitats o empreses de
caràcter públic o privat que disposen de les eines, les dades i el coneixement d’aquests
riscos.
El MPCC no es limitarà exclusivament a recopilar informació cartogràfica sobre els riscos sinó
que en fases posteriors haurà de permetre també definir els nivells d’interacció entre els
diferents riscos i establir els sumatoris ponderats d’aquests, per a obtenir nivells de risc
genèrics dels àmbits territorials que s’escaiguin. Aquesta ponderació i interacció haurà de tenir
en compte la vulnerabilitat (elements vulnerables exposats). Alhora, en les fases posteriors el
MPCC permetrà la incorporació de la informació cartogràfica derivada de l’anàlisi de risc
municipal, que aportarà major detall en el coneixement d’aquests riscos per motiu de l’escala
de treball més ajustada. Aquesta visió territorial integrada dels riscos greus col·lectius i de
protecció civil, només es pot realitzar mitjançant aquest MPCC.
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