GASETA MUNICIPAL
2 de març del 2021

CSV: f574-c2bf-e05b-325e

Disposicions generals – Decrets de la Comissió de Govern
DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN del 25 de febrer de 2021, d'aprovació
de l'actualització de l'organigrama de la Gerència d'Àrea de Seguretat i
Prevenció, en l'àmbit del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i
Salvament.

La Comissió de Govern, en sessió de data 25 de febrer de 2021, adoptà el següent acord:
(008/2021) Aprovar la modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea de Seguretat i
Prevenció, en l'àmbit del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, tal i com es
detalla a l'annex que consta a l'expedient.
Publicar aquest acord en la Gaseta Municipal als efectes pertinents.
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i
Prevenció.

ANNEX 1. Modificació de l’organigrama de la Gerència d’Àrea de Seguretat i
Prevenció

A continuació, es detallen les modificacions sobre l’organigrama executiu de la Gerència
d’Àrea de Seguretat i Prevenció en l’àmbit del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament (SPCPEIS):
− Modificar la denominació de la Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i
Salvament (O 01201019) per Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament i assignar-li les funcions que consten a l’annex 2 d’aquest
expedient.
− Modificar la denominació del Director del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i
Salvament per Cap del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvament.
− Modificar la denominació de la Divisió d’Operacions (O 01201030) de la Direcció del Servei
de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament per la de Divisió
d’Operacions i Intervenció, assignar-li les funcions que consten a l’annex 2 d’aquest
expedient.
− Modificar la denominació de la Unitat de Recolzament Tècnic (O 01202003) de la Divisió
de Planificació per la de Unitat de Recursos Materials, traslladar-la a la Direcció del Servei
de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (O 01201019) i assignar-li
les funcions que consten a l’annex 2 d’aquest expedient.
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− Modificar la denominació de la Unitat de Procediments (O 07017974) de la Divisió de
Planificació per la de Unitat de Procediments i Formació, traslladar-la a la Divisió
d’Operacions i Intervenció (O 01201030) i assignar-li les funcions que consten a l’annex 2
d’aquest expedient.
− Amortitzar la Divisió de Planificació (O 08008893).
− Crear la Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral (O 08040510) a la Direcció del
Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (O 01201019) i
assignar-li les funcions que consten a l’annex 2 d’aquest expedient.
− Modificar la denominació de la Divisió de Protecció Civil i Prevenció (O 01201003) de la
Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament per la de
Divisió de Protecció Civil i Coordinació, assignar-li les funcions que consten a l’annex 2
d’aquest expedient.
− Crear la Unitat Espai Bombers i de Divulgació de la Prevenció (O 08040511) a la Divisió de
Prevenció i Investigació Postsinistral i assignar-li les funcions que consten a l’annex 2
d’aquest expedient.
− Modificar la denominació de la Unitat Normativa (O 08008892) de la Divisió de Protecció
Civil i Coordinació per la de Unitat Normativa i Prestacional, traslladar-la a la Divisió de
Prevenció i Investigació Postsinistral i assignar-li les funcions que consten a l’annex 2
d’aquest expedient.
− Modificar la denominació de la Unitat de Protecció Civil (O 07017970) de la Divisió de
Protecció Civil i Coordinació per la de Unitat de Planificació i Anàlisi de Risc, i assignar-li
les funcions que consten a l’annex 2 d’aquest expedient.
− Crear la Unitat de Coordinació (CGE), Tecnologia Operativa i Cartografia (O 08040513) a
la Divisió de Protecció Civil i Coordinació i assignar-li les funcions que consten a l’annex 2
d’aquest expedient.

ANNEX 2. Descripció de les funcions dels òrgans
Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament
Òrgan superior immediat: Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció
Nivell Associat: 30
Missió:
Direcció superior dels serveis de protecció civil, prevenció, extinció d’incendis i salvament de
l’Ajuntament.
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Funcions:
− Exercir el comandament del Cos de bombers de l’Ajuntament de Barcelona i la direcció,
coordinació i inspecció dels serveis de protecció civil, prevenció, i extinció d'incendis i de
salvaments.
− Elaborar i formular propostes sobre la creació i desenvolupament de mesures, dispositius i
recursos orientats a l'atenció de les emergències a Barcelona, amb la finalitat de contribuir
a la garantia de la protecció de les persones, els béns i el medi ambient davant de
qualsevol situació d'emergència.
− Dirigir l'organització general i impulsar polítiques específiques del Cos de bombers de
Barcelona.
− Promoure la coordinació operativa i l'elaboració de plans d'actuació en matèria de
prevenció i extinció d'incendis i salvaments.
− Organitzar i dirigir les tasques de suport tècnic i assessorament als districtes, en relació
amb les funcions, les activitats i els mitjans tècnics i operatius dels serveis de prevenció i
extinció d'incendis i amb el compliment de la normativa de prevenció d'incendis i
seguretat industrial.
− Promoure i divulgar l'autoprotecció com a mecanisme de prevenció i desenvolupar
programes específics de formació i informació.
− Desenvolupar el servei de protecció civil a Barcelona, els seus recursos i estructures
associades i els dispositius necessàries per a la seva coordinació.
− Promoure l'elaboració dels plans de protecció civil de competència del SPCPEIS i
coordinar-ne la implantació i l'aplicació, el manteniment i la revisió, així com participar en
l’elaboració dels plans especials i d’autoprotecció que resultin competència d’altres serveis
o altres administracions.
− Organitzar, coordinar i supervisar el Centre de Gestió d’Emergències (CGE), com a
element de gestió i coordinació de les Emergències a la ciutat de Barcelona.
− Coordinar i supervisar el mapa de riscos de protecció civil de Barcelona.

Unitat de Recursos Materials
Òrgan superior immediat: Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvament
Nivell Associat: 26
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Missió:
Gestió de tots els recursos materials de l’SPCPEIS (vehicles, eines, materials, epis i vestuari)
per garantir que s’ajustin a les necessitats operatives i participació activa en totes les etapes:
des de la detecció de necessitats, disseny, prescripció, concurs, contractació, adjudicació,
recepció, posada en servei, seguiment de la vida útil i donada de baixa. Gestió dels
equipaments i infraestructures
Funcions:
− Formular les prescripcions tècniques dels projectes d'adquisicions i dels contractes de
conservació de vehicles, material d'intervenció i equipament de protecció.
− Elaborar conjuntament amb el Departament de Logística i Infraestructures de la Gerència
de Prevenció i Seguretat els documents tècnics necessaris per a la realització dels plecs de
condicions administratives dels concursos relacionats amb adquisicions i manteniment de
vehicles, materials d’intervenció i equipaments de protecció.
− Fixar els criteris d'obsolescència i de manteniment del material d’intervenció en
coordinació amb el Departament de Logística i Infraestructures de la gerència de
Prevenció i Seguretat.
− Planificar la gestió ordinària de reposició de material, reparacions i revisions d’equipament
de protecció, vehicles i magatzems.
− Realitzar informes tècnics dels expedients de contractació i incidències sobre els material i
la resta d’equipaments i eines.
− Executar i mantenir l’inventari de tot tipus d’equipament personal, equips especials,
màquines, eines, vehicles, així com la documentació sobre les normes d’ús.
− Col·laborar amb el Departament de Riscos Laborals de l’Ajuntament en l’avaluació de
riscos i propostes de mesures correctores.
− Proposar els criteris per a la millora en el manteniment dels recursos materials així com
l’ús adequat, sostenible i responsable.
− Gestionar els magatzems de l’SPCPEIS (eines, materials, comunicacions, vestuaris i epis).
− Planificar de forma periòdica les inversions en eines, materials, vehicles, vestuari i epis.
− Fer les funcions de responsable del contracte en aquells contractes participats per
l’SPCPEIS en relació a vehicles, eines, materials, epis i vestuari.
− Realitzar la gestió del manteniment de la flota de tots els vehicles de l’SPCPEIS.
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Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral
Òrgan superior immediat: Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvament
Nivell Associat: 28
Missió:
Planificació, coordinació i informació de les mesures de prevenció reglades, i divulgació
d’aquestes amb caràcter preventiu per minimitzar el risc a la ciutat.
Funcions:
− Realitzar funcions de prevenció reglades per la normativa, tant pels criteris prescriptius de
la norma com pels prestacionals.
− Impulsar les mesures de prevenció urbanística relatives a la protecció d’incendis i a la
resta de riscos així com d’altres sinistres.
− Impulsar la investigació postsinistral i reavaluar si s’escau les mesures de prevenció
existents.
− Potenciar l’intercanvi d’informació en l’àmbit de la prevenció, divulgar i promoure la
prevenció en l’àmbit social i professional. Vetllar i promoure l’Espai Bombers en l’impuls
de preservar la memòria històrica i l’impuls de la divulgació de la Prevenció.
− Assumir les secretaries en l’àmbit de prevenció que se li encomanin.

Unitat Normativa i Prestacional
Òrgan superior immediat: Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral
Nivell Associat: 26
Missió:
Informa del compliment general i llicències en el que respecta al compliment de les
normatives de prevenció d’incendis i d’altres riscos.
Funcions:
− Intervenir directa o indirectament, mitjançant normes i inspeccions, en matèria de
disciplina urbanística, per tal d'assegurar el compliment de les normes relatives a la
protecció contra incendis, tant a nivell de projecte, com d'execució i posada en marxa
quan es tracti d'activitats i llicències de primera ocupació d'edificis.
− Analitzar, estudiar i preparar normes i reglaments en matèria de prevenció d'incendis i
altres riscos, així com d’investigació postsinistral. Extreure conclusions de les
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investigacions per a la millora de la gestió i coordinació de les emergències i de la millora
normativa.
− Realitzar funcions de prevenció reglades.
− Implementar les necessitats per l’execució de l’avaluació prestacional.
− Planificar i desenvolupar l’activitat d’inspecció per la prevenció prioritzant l’àmbit
d’incendi-explosió.
− Auditar entitats i organismes d’inspecció i control relacionats amb l’àmbit d’incendis.
− Assessorar a la direcció del SPCPEIS en matèria de protecció civil, prevenció d’incendis i
emergències, i normativa de seguretat contra incendis així com d’altres riscos.

Unitat de l’Espai Bombers i de Divulgació de la Prevenció
Òrgan superior immediat: Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral
Nivell Associat: 26
Missió:
Divulgar i promoure els consells de prevenció a la ciutadania, vetllar i difondre els valors de la
organització i preservar la memòria històrica del Cos de Bombers de Barcelona.
Funcions:
− Dur a terme la comunicació i divulgació de la prevenció. Elaborar continguts i material per
a la divulgació. Promoure les accions de divulgació que se’n deriven (fòrums, exposicions,
etc..)
− Coordinar i supervisar la formació externa (Zona Franca i Vall d’Hebron).
− Gestionar l’Espai Bombers.
− Vetllar pel patrimoni i memòria històrica del Cos de bombers de Barcelona. Promoure les
accions d’impuls de la imatge del Cos de bombers de Barcelona.
− Proposar accions de comunicació i campanyes de l’SPCPEIS per realitzar a l’espai
bombers, i col·laborar en el seu impuls.
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Divisió de Protecció Civil i Coordinació
Òrgan superior immediat: Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvament
Nivell Associat: 28
Missió:
Planificació de les mesures de coordinació operatives i per situacions d'emergència que es
generin a la ciutat. Avaluació de les infraestructures crítiques de la ciutat davant de possibles
emergències i la seva repercussió.
Funcions:
− Impulsar i coordinar el desenvolupament del pla bàsic d'emergència municipal, els plans
d’actuació municipal i els plans específics d'emergència que es derivin dels riscos
identificats a la ciutat.
− Impulsar, coordinar i homologar els plans d'autoprotecció que es desenvolupin en l'àmbit
municipal.
− Realitzar funcions d’assessorament per a la redacció de plans d’autoprotecció i altres
instruments de protecció civil.
− Impulsar campanyes a nivell de ciutat, per potenciar un millor coneixement i aplicació de
les mesures d'autoprotecció i prevenció del risc per part dels ciutadans.
− Potenciar l'intercanvi d'informació sobre greus riscs, calamitats públiques i catàstrofes a
tots els nivells nacionals i/o internacionals.
− Potenciar la participació social, el voluntariat, i la coordinació entre institucions i
empreses, en les tasques de prevenció i control davant dels diferents riscos, presents i
futurs, de la ciutat.
− Gestionar el centre Gestor d’Emergències del Cos de bombers (CGE).
− Gestionar la comunicació critica i d’emergències.
− Supervisar i avaluar les infraestructures de risc de la ciutat.
− Assumir les secretaries en l’àmbit de protecció civil que se li encomanin.

7
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
2 de març del 2021

CSV: f574-c2bf-e05b-325e

Unitat de Planificació i Anàlisi de risc
Òrgan superior immediat: Divisió de Protecció Civil i Coordinació
Nivell Associat: 26
Missió:
Planificació, coordinació i manteniment dels plans d’emergències municipals.
Funcions:
− Desenvolupar i mantenir els plans d’emergència municipals.
− Informar i formar els grups operatius municipals i d’institucions alienes a l’Ajuntament en
els plans d’emergència i mesures de prevenció.
− Assessorar, revisar i dissenyar actes multitudinaris en la via pública i espais de pública
concurrència d’acord amb els corresponents plans d’autoprotecció previstos.
− Assessorar de forma compartida amb la Unitat de Normativa, a la direcció de l’SPCPEIS en
matèria de protecció civil, prevenció d’incendis i emergències, i normativa de seguretat
contra incendis així com d’altres riscos.
− Participar en la definició dels criteris de seguretat de les infraestructures urbanes i el
control de la compatibilitat urbanística dels riscos tecnològics.
− Col·laborar en la implantació dels plans de protecció civil al centre de gestió
d’emergències i assessorar en la gestió i coordinació de les emergències.
− Impulsar la redacció, actualització i implantació dels plans d'autoprotecció dels edificis
municipals.
− Supervisar i avaluar els resultats en matèria de riscs als àmbits de planificació.
− Participar en simulacres de diferents tipus de riscos conjuntament amb la Unitat Operativa
de Desenvolupament.

Unitat de Coordinació (CGE), Tecnologia operativa i Cartografia
Òrgan superior immediat: Divisió de Protecció Civil i Coordinació
Nivell Associat: 26
Missió:
Impulsar la resposta i coordinació del Centre Gestor d’emergències, i les comunicacions i
avisos que en deriven de les emergències. Impulsar i incorporar les eines per un millor
coneixement de territori i riscos.
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Funcions:
− Coordinar els projectes d’implantació de noves tecnologies i aplicacions en l’àmbit de
comunicacions i coordinació.
− Dirigir el Centre Gestor d’Emergències i supervisar les condicions tècniques dels
equipament adscrits.
− Gestionar i supervisar el personal adscrit al CGE.
− Coordinar els Centres de Comandament Avançat de l’SPCPEIS.
− Planificar i executar les necessitats de formació del personal del CGE en coordinació amb
la unitat responsable dels procediments i la formació.
− Avaluar els resultats i realitzar propostes de millora.
− Impulsar la cartografia operativa en l’àmbit del Cos de bombers.
− Elaborar, mantenir i revisar el mapa de riscos de protecció civil de Barcelona.

Divisió d’Operacions i Intervenció
Òrgan superior immediat: Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis
i Salvament
Nivell Associat: 28
Missió:
Direcció, coordinació i seguiment de l’operativa de la xarxa de parcs de bombers de la ciutat.
Funcions:
− Dirigir les actuacions de l'estructura operativa del servei; assegurant l'eficàcia i el
manteniment del nivell de preparació i productivitat necessari, tant dels recursos humans
com dels materials d’intervenció, amb la col·laboració de la unitat de recursos materials.
− Establir les necessitats formatives del personal operatiu de l’SPCPEIS.
− Dirigir la planificació dels serveis, activitats de prevenció operativa i simulacres.
− Mantenir els procediments i sistemàtiques operatives i organitzatives del servei.
− Garantir el control i seguiment dels objectius del servei.
− Establir i vetllar per l’acompliment dels estàndards de qualitat del servei.
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− Exercir la representació operativa de l’SPCPEIS derivada dels acords, convenis i relacions
amb altres serveis municipals i altres institucions.

Unitat Operativa Territorial
Òrgan superior immediat: Divisió d’Operacions i Intervenció
Nivell Associat: 26
Missió:
Comandament de l’operativa de la xarxa de parcs de bombers.
Funcions:
− Planificar, programar i avaluar el funcionament dels parcs.
− Establir i fer el seguiment dels objectius dels serveis operatius de l’SPCPEIS.
− Planificar la cobertura del servei.
− Proposar la priorització i necessitats formatives pels parcs i personal de l’SPCPEIS.
− Coordinar als parcs la implantació de projectes d’implantació de noves tecnologies,
sistemes d’informació, i altres materials i eines de suport del servei.
− Aplicar els processos i procediments necessaris per garantir el funcionament homogeni
dels diferents torns de cadascun dels parcs i torns.

Unitat Operativa de Desenvolupament
Òrgan superior immediat: Divisió d’Operacions i Intervenció
Nivell Associat: 26
Missió:
Organització i desenvolupament de les activitats operatives i preventives dins dels torns de
treball per la millora de la intervenció. Coordinació i impuls de les pràctiques i exercicis als
parcs. Coordinació dels processos selectius juntament amb els departaments de la gerència i
de l’àmbit de recursos.
Funcions:
− Elaborar i desenvolupar els protocols d’organització del treball dels equips dels diferents
parcs i torns.
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− Dissenyar i programar activitats de prevenció operativa.
− Dissenyar i programar pràctiques i sistemàtiques operatives en el torn.
− Participar en simulacres de diferents tipus de riscos conjuntament amb la Unitat de
Planificació i Anàlisi de Risc.
− Elaborar materials de suport per la millora de les intervencions i per l’autoconsulta.
− Planificar i realitzar les activitats derivades dels diferents convenis de l’SPCPEIS, acords
organitzatius o interinstitucionals o empreses.
− Planificar i dur el seguiment de la prevenció operativa al Port i al Parc de Collserola.

Unitat de Procediments i Formació
Òrgan superior immediat: Divisió d’Operacions i Intervenció
Nivell Associat: 26
Missió:
Elaboració dels procediments operatius per unificar els criteris d’intervenció. Identificació i
promoció de les necessitats de formació.
Funcions:
− Impulsar l’elaboració de procediments operatius i plans d’intervenció.
− Homogeneïtzar i unificar criteris d’intervenció a causa de riscos específics i/o determinats
escenaris i/o per la utilització d’equips, eines o maquinaris, amb les corresponents
mesures de protecció i autoprotecció pels intervinents i víctimes.
− Actualitzar sistemàticament els procediments.
− Revisar i seguir la implantació dels procediments.
− Procedimentar les intervencions segons tipologia de riscos en zones limítrofes al territori
de Barcelona.
− Coordinar l’aplicació dels procediments amb la resta de divisions de l’SPCPEIS.
− Identificar i proposar les prioritats formatives de l’SPCPEIS amb coordinació amb el
Departament de Recursos Humans de la Gerència.
− Regular la redacció de documentació amb continguts específics que generin les diferents
àrees d’intervenció de l’SPCPEIS.
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− Coordinar l’estructura de la base documental del Cos de Bombers.
− Dirigir i coordinar la planificació de les accions formatives de l’SPCPEIS.
− Coordinar la comunicació i campanyes de l’SPCPEIS amb els Departaments de la Gerència.

ANNEX 3. Organigrama
Amb les modificacions que consten en aquest expedient, l’estructura organitzativa de la
Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció en l’àmbit de la Direcció del Servei de Protecció
Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament queda com es detalla a continuació. La
concreció es porta a terme per a òrgans dels nivells 30 a 26.
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