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01. Introducció i justificació 
 
En el marc de la reforma dels serveis de prevenció i seguretat públic a la ciutat de 
Barcelona, el Govern municipal ha situat la prevenció i la resposta a les emergències com 
a eix prioritari de la seguretat. Com a resultat d’aquesta voluntat i interès polítics, s’han 
desenvolupat diferents processos de reflexió participativa que estableixen els plans 
d’actuació futurs, amb relació a problemàtiques de la prevenció i seguretat i la gestió dels 
seus riscos.  
 
Ens trobem en un moment idoni per plantejar-nos aquest repte, ja que, a les lliçons 
acumulades gràcies a les experiències dels professionals i de la institució. Disposem, 
doncs, dels elements necessaris per adoptar una política que s’ha de caracteritzar per 
l’adequació a unes necessitats socials en evolució constant, tenint molt en compte 
especialment les circumstàncies que situen determinades persones, famílies o grups 
socials en posicions més fràgils i vulnerables. 
 
Així amb aquesta mesura vol fer palès el compromís institucional del Govern de Barcelona 
per avançar cap a una millora sensible en el camp de la prevenció i emergències, vinculats 
amb la seguretat i comprometre’s a assumir les seves responsabilitats de lideratge per 
promoure la prevenció i la col·laboració entre totes les institucions, serveis del Govern 
municipal i de la societat civil. 
 
En primer lloc, hem de reforçar la política preventiva de Protecció Civil. La protecció civil és 
un concepte propi de societat avançada, un concepte que implica un compromís dels 
responsables polítics per oferir unes garanties superiors de qualitat de vida i de seguretat 
per a la ciutadania. Per altra banda, entenem que l'aprenentatge, el compromís ètic i la 
direcció per valors, ha de ser un model de gestió estratègic basat en el desenvolupament 
dels factors ètics a l’organització. Aquest tipus de direcció s’adequa als nous contexts, 
altament dinàmic i mutable on es desenvolupa l’organització i busca el compromís i 
l’autonomia responsable de tots els individus que componen l’organització per a ésser 
efectiva. Els professionals i els seus valors han de figurar al primer lloc de la raó de ser de 
l’organització. 
 
Un sistema de direcció i gestió que pot facilitar la implicació i el compromís dels 
professionals és la denominada Direcció per valors. En aquest moment que ens trobem, ja 
no és suficient intentar competir, intentant aconseguir organitzacions d’escala cal un 
aprofitament òptim de tots els recursos. Una cultura professional basada en valors 
compartits es pot convertir en una eina molt potent que estableixi els principis d’actuació. 
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02. Prevenció i seguretat: Tendències observades 
 
 
02.1 La ciutat global, vulnerabilitat i incerteses. 
 
Una gran ciutat és un complex procés en transformació permanent que demanda als 
ciutadans canvi i adaptació constants. És així, com en el context de les societats urbanes 
modernes la incertesa i la inseguretat han esdevingut mecanismes que mediatitzen bona 
part de les relacions socials, com un efecte del desfasament entre una expectativa de 
proteccions contra els riscos socials (accident, malaltia, atur, etc.) i les capacitats efectives 
de la societat per posar-les en funcionament. Avui, sabem que som vulnerables i no és 
estrany que qui més experimenta aquesta sensació d'inseguretat siguin precisament 
aquells sectors socials que no disposen ni dels recursos ni de l'expectativa del temps de 
vida requerits per adaptar-se als vertiginosos canvis econòmics, socials i culturals que 
sacsegen l'anomenada era de la globalització. 
 
En aquest context, la prevenció i la seguretat han cobrat un protagonisme creixent en les 
reivindicacions locals. La seguretat ciutadana és un dels aspectes que més preocupen als 
ciutadans i aquesta preocupació és similar a la que generen altres aspectes de la vida 
urbana tan importants com la salut, la família, l'habitatge o la feina. És en aquest sentit que 
la percepció d'inseguretat ciutadana es pot considerar un senyal d'alerta social. 

La nostra societat s’enfronta a múltiples i complexes amenaces de catàstrofes naturals, 
sanitàries, industrials o tecnològiques. Avui és menor que fa vuitanta anys, per la influència 
de les polítiques públiques que s’han aplicat des de llavors, basades en essència en un 
gran desenvolupament dels sistemes d’alerta, la planificació de les respostes i la dotació 
de mitjans d’intervenció. Tot i així, l’envergadura d’aquest tipus de riscos és tal que poden 
arribar a afectar la seguretat pública. La davallada del nombre de víctimes a conseqüència 
de les catàstrofes és una realitat. Però per altra banda, les conseqüències destructives de 
béns, comunicacions i transports o danys al medi ambient s’han incrementat per la 
influència de factors potenciadors de les amenaces, com: el canvi climàtic i la mateixa 
activitat humana, que genera riscos inseparables d’aquesta activitat, moltes vegades per 
l’afany legítim de progrés. 
 
La seguretat ciutadana es compon de dues dimensions que són reals i que tenen un 
funcionament autònom: la seguretat objectiva i la seguretat subjectiva. Aquestes dues 
dimensions no es correlacionen de manera exactament lineal. Per tant la seguretat 
ciutadana és un fenomen complex que s’ha d’abordar de forma transversal, comptant amb 
aquestes dues dimensions i amb els diferents actors que hi intervenen. Cal formular i 
implementar polítiques que combinin l’empoderament de la comunitat, la inclusió social i la 
cohesió social i territorial amb l’atenció a la reducció de l’activitat il·lícita. 
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02.2 Visió de Barcelona un govern de resiliència urbana. 
 
Davant d’aquests antecedents, l’Ajuntament de Barcelona s’ha plantejat com garantir una 
ciutat segura. Ha trobat en el model de resiliència urbana el seu pilar per reduir la 
vulnerabilitat de la ciutat. 

El model de Resiliència Urbana de Barcelona s'assenta sobre tres puntals que es 
corresponen amb tres fases. Aquestes fases conformen el cicle de millora continuada per a 
la creació de resiliència; la gestió del risc, a través de la central d’operacions de l’espai 
urbà i la coordinació amb la resta de centres de control de la ciutat; l'anàlisi del risc, 
mitjançant la plataforma de gestió de la informació i anàlisi de resiliència; i la reducció del 
risc, a través de les Taules de Resiliència.  
 
Segons aquest esquema, el procés comença per la gestió coordinada de les incidències i 
situacions d’emergència que s’estan fent des dels diferents centres municipals.  
El segon estadi es desenvolupa a través de la gestió de la informació i l’anàlisi de 
resiliència, mitjançant l’explotació de la plataforma municipal que, basada en un model de 
codi obert i estàndard, aglutina la informació i les eines de suport per l’anàlisi les 
problemàtiques de la ciutat.  
 
Finalment, el tercer vèrtex són les Taules de Resiliència que consisteixen en la 
implementació de projectes, per tal d'introduir millores que redueixin les vulnerabilitats 
detectades, i la gravetat i probabilitat d'ocurrència d’incidències. Així com la capacitat de 
resposta de la ciutat en cas que hagin d'afrontar situacions excepcionals o d’emergència. 
 
 
02.3 Recorregut històric del Cos de Bombers. 
 
Bombers de Barcelona, des que es va fundar, a principis del segle XIX, ha format part 
activa de la ciutat de Barcelona, duent a terme una encomiable tasca d’ajut i auxili als 
ciutadans. La creació del cos va lligada a la necessitat de l’extinció del foc i salvament a 
l’àmbit urbà. La seva evolució ha estat paral·lela a la de la societat, a la qual ha consagrat 
sempre esforços i dedicació. Aplicant les tecnologies més avançades de cada època i 
utilitzant les eines més modernes, El seu lligam amb Barcelona ha quedat palès en una 
multitud d’episodis d’amarg record per a la ciutat com han estat, per citar-ne quatre 
exemples significatius, la Setmana Tràgica, la Guerra Civil, els incendis del Liceu o la 
pandèmia de la COVID-19. 
 
Aquest 2020, es compleixen 187 anys d’història del Servei de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona. El Cos de Bombers s’ha consolidat 
com un servei essencial en la protecció dels barcelonins i barcelonines. Durant tota la seva 
història, ha anat canviant la seva organització a les demandes de la ciutat. Sempre, amb 
l’objectiu de poder donar un servei adequat i una resposta més eficaç, coordinada i ràpida 
a la ciutadania. 
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En tot aquest temps, els bombers n’han vist augmentar el nombre de serveis i de funcions. 
Han renovat  i modernitzat la flota de vehicles de primera intervenció. Incorporant vehicles 
de Centre de Comandament, i vehicles de logística, amb els que s’ha potenciat 
l’organització tàctica i estratègica de les intervencions. D’altra banda, també s’han 
incorporat recursos humans. Aquest  2020, celebrem la incorporació de 83 nous bombers a 
l’SPEIS (81 homes i 2 dones). El pròxim desembre de 2020, s’incorporaran 80 nous 
bombers i bomberes en pràctiques.  
 
El Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament ha contribuït a potenciar el 
lideratge de la ciutat de Barcelona en la cultura de la resiliència, tant a escala de ciutat com 
en l’àmbit metropolità i en relació amb la resta d’administracions públiques. Barcelona 
compta amb grans professionals en l’àmbit de la prevenció i les emergències, que tenen 
una visió integral. Aquests coneixen la pluralitat de variables que poden influir en la situació 
d’emergència. Tenen competència per analitzar els riscos que poden originar una 
emergència. I capacitat per comunicar, coordinar equips i introduir millores en la gestió de 
les emergències. 
 
 
02.4 Reptes per al desenvolupament del Cos de Bombers de Barcelona. 
 
Actualment, ens trobem en un moment de canvi que afecta no només la nostra ciutat, sinó 
també als serveis a les persones. A mesura que esdevenim una ciutat global, els reptes i 
demandes que hem d’afrontar com a administració local són cada vegada més complexes i 
esdevé urgent repensar i actualitzar els serveis d’emergència. 

Cal fer de Barcelona una ciutat més segura, i per ser capaços d’afrontar els reptes actuals i 
de futur, es fa necessari la posada en marxa de noves mesures al voltant de l’SPEIS. 

També cal fixar-se en el disseny d’una nova organització competencial i funcional que doni 
resposta de manera decidida cap al model de resiliència urbana de ciutat. Com la revisió i 
actualització d’un Pla director l’SPEIS, que s’inscriu dins d’aquesta línia d’actualització i 
adaptació necessàries per a vetllar per la seguretat de les persones, dels béns i de la 
natura, mitjançant la prevenció, l’extinció d’incendis i els salvaments. 
 
Ens disposem de manera coordinada i sinèrgica a afrontar els reptes següents: 
 

1. Dirigir per valors com a eina de lideratge estratègic, la finalitat de la qual és 
simplificar la complexitat organitzativa, orientar tots els membres de l’organització 
cap als objectius comuns i aconseguir el compromís d’un acompliment professional 
de qualitat en el dia a dia per tal de respondre eficaçment a les situacions actuals 
d’alta complexitat i incertesa que exigeixen alts nivells de confiança, compromís i 
creativitat per part de les persones. Per altra banda, actualitzar el sistema de presa 
de decisions, tant a escala orgànica i funcional com directiu, per incloure els valors 
com a element clau en el sistema d’emergències. Per tant, cal actuar, entre d’altres, 
en els següents elements: Estructura i Pla director.   
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2. Compromís amb la qualitat vers a la ciutadania i la ciutat. Comprometre’ns amb el 
model Barcelona. 
 

3. Acompanyar als professionals de l'SPEIS amb una perspectiva holística.  
 

4. Integrar els principis de la resiliència a tots els projectes i processos de gestió. 
 

5. Treballar per millorar la capacitat de resposta i minimitzar l’impacte i el temps de 
recuperació de la ciutat davant situacions de crisi. En aquest sentit, la prevenció i 
l’autoprotecció són peces vitals. 
 

6. Proporcionar informació útil i eines per millorar el coneixement que serveixi de 
suport als processos de presa de decisions tant a escala operativa com estratègica. 
 

7. Buscar fórmules de cooperació i col·laboració en el camp de la prevenció,  de la 
investigació, salvament i emergències, que generin assossec i confiança en la 
societat. 
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03. Objectiu de la mesura 
 
L’objecte de la present mesura és tant adequar la modernització i actualització respecte de 
l’organització de l’SPEIS.  
 
Com també:  
 

• Reimpulsar Barcelona, en l’àmbit de prevenció i seguretat, per tal que la ciutat i el 
seu espai públic s’adapti de la millor manera possible a la situació generada per 
una crisi. La política de seguretat és, per sobre de tot, un servei públic a les 
persones. 

 
• Seguir vetllant per a una ciutat més segura. 

 
• Tenir cura de tots aquells aspectes que la gestió de les emergències pugui generar 

en l’espai públic. 
 
La carta municipal de Barcelona, a través de Llei 1/2006, 13 de Març Règim Especial  
del municipi de Barcelona, i el Decret d’Alcaldia, que desenvolupa la Instrucció de 
Protecció Civil  Municipal de Barcelona de 25 d’abril de 2007, emparen l’actuació municipal 
per establir la política general de preparar al Cos de Bombers de Barcelona per als nous 
reptes, d’acord amb el model Barcelona.  
 

• Serveis que han d’oferir l’SPEIS a la ciutadania de Barcelona, 
• Serveis que demana la ciutadania, 
• Serveis que el cos legal i reglamentari obliga a prestar. 
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04. Valors essencials de la mesura 
 
La prevenció i seguretat, com la mateixa ciutat, són una construcció social. En aquest  
sentit les ciutats, com estructures social i culturalment polièdriques, esdevenen el medi i el  
nivell més adequat per donar respostes eficients als reptes globals, ja que, avui, aquests  
requereixen solucions locals. 
 
El nou model vol ser més plural i de la mà dels professionals, poders públics i ciutadania. 
Una nova cultura de la prevenció i seguretat, que suma i genera corresponsabilitats i 
coparticipació, que produeixi noves polítiques i posi en valor com a principis rectors: 
 
La Seguretat: un Bé Públic Determinant 
L'existència d'un clima de seguretat que permeti a tota la ciutadania desenvolupar 
harmònicament el seu projecte personal de vida en llibertat i plena responsabilitat 
individual, constitueix un dels béns públics més determinants per al progrés d'una 
comunitat. 
 
Un model propi per a Barcelona 
La ciutat de Barcelona no pot adoptar d'una manera mimètica -donades les seves 
característiques pròpies - cap dels models de seguretat pública existents en altres ciutats 
d’Europa. 
 
La ciutadania vol i exigeix més seguretat. L’Ajuntament és conscient d’aquesta realitat. 
Barcelona necessita i ha d’avançar, doncs, cap a un model propi de resiliència. Que 
s’integri en el Sistema de Seguretat Públic que, en la mesura que respongui a la seva 
singularitat i pugui atendre les seves necessitats específiques de protecció.  
 
Un Objectiu Prioritari de Govern 
La seguretat de la ciutadania ha d'erigir-se  com a objectiu prioritari de govern, que se 
sustenti en la ratificació i en la participació activa i solidària de la immensa majoria de la 
població i, en particular, del conjunt de les seves institucions, organismes i associacions. 
 
Proximitat, transversalitat i continuïtat  
La proximitat, per una banda està a l’ADN de l’SPEIS i per l’altre ha de ser entesa com una 
filosofia de treball que ha de ser present a tots els àmbits de les organitzacions. 
 
El principi de transversalitat vol dir treball en xarxa, gestió i difusió d’informació i 
comunicacions en temps real amb les diferents agències. 
 
La continuïtat implica la coordinació i l’atenció al ciutadà. 
 
Confiança mútua  
Un principi clau per a l'èxit de la cooperació 
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05. Detalls de la mesura: Línies estratègiques  
 

Aquesta mesura planteja un conjunt d’actuacions que ens faran millorar la qualitat 
assistencial en l’atenció a l'emergència per part dels bombers i bomberes. Es defineixen en 
dos pilars bàsics sobre els quals s’han de construir el Servei de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament. La prevenció és un àmbit clau en aquesta mesura que permet 
afrontar les situacions de risc de forma proactiva. 
 
 
05.1 El Desenvolupament d’un model de gestió del servei i de les 

persones. 
 
Aquesta mesura no recull només actuacions orientades a la millora operativa del Servei de 
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, que sempre és la mesura més visible de cara a 
la ciutadania. Reuneix un seguit d’accions per garantir el model Barcelona mitjançant, entre 
altres, el foment d’un model de governança ètica. 

Així que aquest nou model de gestió del servei té tres fonaments clars: 

• La filosofia de treball de la DIRECCIÓ ha d’aconseguir articular els valors de 
l’organització, conceptes i símbols que guien l’acció dels bombers i bomberes en 
tots els nivells i funcions. Aquest model de gestió estratègica ha d’afavorir la 
creativitat en la resolució de problemes complexos, estimular la professionalitat en 
una organització en forma de xarxa i encoratjar el compromís, l’aprenentatge 
continu i la creativitat. Calen mesures de caràcter estratègic en tres objectius:  

• Simplificar, la creixent complexitat de l’organització. 
• Guiar, canalitzant els esforços cap a una visió estratègica de futur. 
• Comprometre, integrant les polítiques de recursos humans amb el 

compromís de cadascun dels bombers i bomberes en les tasques 
quotidianes. 
 

• La MILLORA CONTÍNUA com a motor de regeneració i canvi en les persones i el 
servei prestat a la ciutadania. Aquesta millora contínua ha de comptar amb eines de 
gestió basades en la participació i la proactivitat. Cal fomentar-la mitjançant 
mecanismes de transmissió d’idees i comunicació d'informació entre els 
professionals dels diferents parcs.  
 

• Uns VALORS i CODI ÈTIC amb caràcter i personalitat pròpia. Aquests són la base 
de la creació d’aquest model que neix amb una identitat molt definida, i queda 
reflectida en el caràcter propi del cos de bombers de Barcelona. Aquest marc ha 
d’estar en sintonia amb el desenvolupament del pla director, que s’ha aplicat de 
forma dinàmica, per adaptar-se als constants canvis de la societat i de la ciutat on 
treballem. Això, donarà al professional i a la ciutadania un plus de confiança en el 
model Barcelona. 

 
Així doncs, el nou model de gestió es recolza en aquests punts: 



10 
 

1. Impulsarem un Decret per a una nova Estructura.  
El Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament ha evolucionat en la 
racionalització de la gestió operativa de les unitats, anant cap a una gestió dinàmica 
dels recursos. El 2021, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament desenvoluparà 
una nova línia estratègica de l’organització, assolint quatre aspectes clau: 

 
• Continuarem posicionant l’SPEIS com una organització integrada i coordinada 

amb la resta d’operadors de la seguretat i les emergències. 
 
• Garantirem la màxima eficiència dels recursos dins la cadena assistencial 

amb la millora del temps de resposta en les emergències sense deixar de 
banda, la millora de la seguretat dels bombers i bomberes. 

 
• Modernitzarem la gestió de la crisi, reforçant la seva capacitat d’anticipació i 

d’acció. Protecció Civil n’és responsable, sobretot per garantir la consistència 
de l’autoprotecció de l’SPEIS. El Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvament contribuirà a la coherència del Sistema de Seguretat amb la 
implementació d’eines, definició de doctrina i resposta operativa.  
Els poders i les administracions públiques han de promoure, en l'àmbit de les 
seves competències, la vessant preventiva. Considerem adient, potenciar la 
investigació dels accidents i sinistres. Amb l’objectiu de conèixer la seqüència 
de fets ocorreguts i desencadenants de l’accident. Això ha de permetre la 
identificació de les causes i la seva eliminació, mitjançant la implantació de 
mesures preventives o correctores i l’aprofitament de l’experiència adquirida 
per millorar la prevenció. En aquest punt, cal impulsar la unitat d’anàlisi, 
recerca i investigació del sinistre per part del Cos de bombers. I avançant en 
aquesta direcció, hem de permetre que tinguin entre les funcions, realitzar les 
investigacions post-sinistre de tots els serveis d’incendis amb víctimes o 
danys greus als edificis, així com col·laborar directament amb la policia. 

 
2. Impulsarem  la revisió del Pla Director. 

El Pla director del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament s’inscriu 
dins aquesta línia d’actualització i revisió del Cos de Bombers, en la qual és 
necessària una adaptació de l’administració local als nous reptes i demanades. 
Aquest Pla director ha de ser un full de ruta i instrument de definició de les tasques 
principals de l’SPEIS mantenint la seva identitat i valors. 

 
El Pla director és l’expressió tècnica principal de la política de l’Ajuntament en 
matèria de prevenció i seguretat. L’elaboració d’aquest Pla director ha d’estar 
clarament marcada per la voluntat d’assumir la prevenció, tant en l’àmbit del 
coneixement i la divulgació com de la recerca. I té com a objectiu que professionals 
i ciutadania prengui consciència i desenvolupi la seva activitat sota la filosofia de 
l’autoprotecció.   
El Govern municipal, amb la convicció que el diàleg i la recerca del consens és la 
base del progrés, proposem reactivar la Comissió de Seguiment de Pla Director per 
una futura revisió. 
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3. Un model amb caràcter propi per a la presa de decisions.  
Al personal del Cos de Bombers sovint se’l requereix que prengui decisions en 
entorns de ràpida evolució i risc elevat. Encara que la majoria de les decisions 
preses pel personal del Cos de Bombers són eficaces, les conseqüències de 
decisions errònies poden incloure víctimes mortals, greus danys a la propietat, 
danys mediambientals o una combinació dels abans esmentats. Diferents estudis 
han identificat l’error en els processos de presa de decisions com el principal i 
reiteratiu factor que contribueix a un resultat negatiu en la resolució d’incidents. La 
presa de decisions en el context d’emergències és l'habilitat per decidir quines 
projeccions o solucions s'implementaran millor per acomplir la missió amb èxit. 
 
El model de la Direcció per Valors ha d’afavorir a la presa de decisions i a la 
inclusió de principis ètics en la gestió estratègica i l’activitat de l’organització. Ens 
trobem que les demandes i expectatives de la ciutadania són extremament canviant 
i requereixen d’un ajustament a les necessitats de cada moment. Per donar 
resposta a aquest canvi en les necessitats i expectatives aprofundim en el Model 
Barcelona en el que s’emmarca la persona en el centre com a objectiu únic, ens 
centrem en els principis fonamentals de l’atenció centrada en la persona i amb el 
seu valor centrar en l’assistència. 
 
En la Direcció per Valors trobem diferents elements que no poden faltar per a la 
formació d’un bomber i bombera. Tres són els factors imprescindibles per definir el 
caràcter propi del Cos:  

• L’aprenentatge clar, planificat i permanent, relacionat amb el servei de 
qualitat;  

• els valors;   
• i el codi ètic. 

 
En relació amb l'aprenentatge, el compromís ètic i el Cos de Bombers: aquesta, 
està cridada a plantejar una formació que vagi més enllà de la formació professional 
i tècnica. La Cos de Bombers és per se una comunitat moral, i aconseguir que els 
bombers i bomberes considerin i visquin com a tal pot aportar resultats fructífers, 
tant per al funcionament mateix del Cos com per a la comunitat social en què es 
troba incardinada. 
 
Des de l’any 1833, el Cos de Bombers de Barcelona es defineixen com: Servei 
públic, seguretat, preparació, transversalitat, proximitat, lleialtat i compromís. 
Aquests són els set valors que s’esperen de tots els bombers i que són claus per 
crear una cultura corporativa i per formar, principalment, a les noves generacions 
del Servei. Aquest és un patrimoni que hem de preservar i que ha de regir l'activitat, 
l'organització i la cultura corporativa del Cos.  
 
El Codi Ètic de Bombers de Barcelona, aprovat a finals de 2015, inclou un seguit de  
valors, tots ells, no formen part de la presa de decisions, són més aviat l’objectiu de 
com voldria ser l’organització. Atès que el Cos de Bombers s’ha convertit en un 
Servei de confiança, en el bon fer dels professionals, la competència del compromís 
ètic s'ha d'incorporar en el centre del model, com a pedra de toc per a tota la presa 
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de decisions. Aquests principis han de sustentar, reforçar els procediments i les 
normatives existents per a  assegurar l’estàndard de comportament professional.  
 
Aquest sistema de direcció i gestió per valors, suposa un benefici pels bombers i 
bomberes,  ja que aquests veuen que el seu desenvolupament professional i 
personal incrementa i millora. En definitiva, ens trobem davant d’un model de 
Direcció i Gestió que pot ser molt eficaç, ja que: uneix, dóna sentit -raó de ser i 
propicia la participació dels professionals de l’SPEIS. 

 
4. Compromís en vers les polítiques de gènere al sistema d’emergències. 

La incorporació de la dona dins del cos de bombers és molt recent, la primera dona 
bombera va ingressar al cos l’any 2008 i la seva representació dins del cos, tenint 
en compte el personal tècnic i d’infermeria supera en poc el 2%. Aquesta professió 
històricament masculina, es troba encara molt condicionada per un estereotip social 
masculinitzat, i això es reflecteixin en el percentatge de dones presentades a les 
convocatòries, que sempre ha estat molt inferior al dels homes. 
 
Davant aquesta situació l’Ajuntament de Barcelona, en el marc dels successius 
Plans d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes ha desenvolupat actuacions 
específiques orientades a promocionar aquests llocs de treball com una sortida 
professional per a les dones, revisant també el procés selectiu per detectar 
possibles biaixos de gènere. Però, les estratègies per afavorir la seva incorporació 
a tots els nivells de l’organització és un àmbit que s’ha de potenciar molt més. 
 
A banda de l’ingrés, la situació dins del cos i el desenvolupament de la carrera 
professional requereix d’una normalització de les dones en la organització. En 
aquest sentit, d’acord amb el III Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes, 
s’ha de treballar per aconseguir una presència equilibrada de dones i homes a tots 
els nivells de carrera, operatiu i tècnic, així com garantir les adaptacions 
necessàries perquè l’equipament i la infraestructura resultin adequades per al 
desenvolupament de la seva feina en igualtat de condicions que els homes.  
 
Per últim, cal fer una revisió integral del model de servei, aquest ha d’incloure la 
perspectiva de gènere. Sovint les actuacions de l’administració no són neutrals al 
gènere i poden generar un perjudici com a conseqüència no volguda. Per tant, cal 
implantar la perspectiva de gènere en el moment del disseny, la implementació i 
l’avaluació de les actuacions i polítiques públiques. Per tant, cal treballar per a 
aconseguir la desagregació per sexe de les dades de servei, valorar quines millores 
de servei es poden introduir, així com avançar cap a la incorporació de la visió de 
gènere als procediments interns, de gestió i operatius.    
 
Així doncs, cal incorporar la igualtat i la perspectiva de gènere com a valors clau per 
a la presa de decisions. Actualment, cap dels valors específics de l’SPEIS incideix 
en la voluntat actual d’incorporar a la dona al cos i de tenir en compte la perspectiva 
de gènere a l’hora d’oferir els nostres serveis. Cal incorporar la perspectiva de 
gènere al Codi Ètic de l’SPEIS. 
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05.2 La Protecció Civil i la Prevenció a les emergències com a repte 
present i futur.  
 

Un servei modern que es vulgui adequar a la societat actual, no pot quedar-se només amb 
l'atenció de l'emergència un cop s’ha produït aquesta. Les societats més avançades es 
caracteritzen per mesurar les seves ràtios de qualitat de vida en termes de prevenció de 
riscos, de tal manera que, ja no és suficient fer front o donar resposta als incidents quan es 
produeixen, sinó que el repte consisteix a realitzar les tasques de prevenció necessàries 
per minimitzar aquests incidents, i en cas que aquests tinguin lloc, les seves 
conseqüències siguin les menors possibles. 

És per això que s'ha canviat el discurs de la reactivitat i la resposta davant de l'emergència 
per la prevenció i l’autoprotecció. Això suposa una modificació en la filosofia de treball i en 
les estructures dels serveis d'emergències per enfocar els esforços en aquesta direcció. 

Per a la prevenció en emergències relacionades amb els bombers la mesura pivota sobre 
quatre eixos prioritaris: 

5. Consolidarem un Sistema Integral de Seguretat Pública.  
L’experiència mostra que la integració és pertinent, perquè un enfocament sectorial 
o segmentat va en detriment de l'eficiència i genera conflictes. Més enllà de 
competències i és necessari ampliar la perspectiva actual i enfocar l’atenció a 
l’emergència des d’un punt de vista integral.  Hem de ser conscients de la realitat 
que vivim i de la importància del paper de fomentar la corresponsabilitat, la 
coordinació, la col·laboració, la complementarietat i l’eficiència entre 
administracions i serveis que hi participen. Cal treballar en un enfocament 
d’ecosistema a partir del disseny d’intervencions flexibles, analitzar les oportunitats 
de millora i les possibles sinergies entre diferents serveis públics, per oferir un millor 
servei a la ciutadania.  
 
És per això, que cal buscar la cooperació entre organitzacions amb la visió global 
de la resolució de les emergències en el context d’un sistema integrat de 
coordinació a l’assistència a la Seguretat Pública -en clau ciutat- s’ha de consolidar, 
fomentar i valorar. 
 
L’objectiu és clar, avançar plegats i plantejar tot un seguit d’accions per tal de 
treballar de manera conjunta i coordinada en un sistema obert, integrat, dinàmic, 
coordinat, eficaç i eficient que introdueixi tots els nous aspectes de la seguretat en 
una societat canviant. En aquest procés serà necessari promoure nous criteris 
operatius i consolidar la continuïtat del Sistema. 
 
Aquesta idea és ambiciosa, però al mateix temps realista per a poder arribar als 
objectius. No és nova ni senzilla de realitzar, tot i la necessitat del moment.  El repte 
és simplificar i millorar el servei a la ciutadania, reconeixent el paper principal de 
l’SPEIS i establint el 112 com a telèfon únic d’emergències al voltant de plataformes 
comunes. 
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6. Vetllarem per l’atenció a les persones. 
La crisi sanitària generada per la irrupció de la Covid-19 ha suposat un gran esforç 
per l’activitat municipal. Això ha posat en relleu la necessitat de reforçar l’atenció a 
la ciutadania, en especial, les persones més vulnerables i la gent gran. I també la 
capacitat logística i d'organització de la ciutat de Barcelona en l'adquisició de béns i 
equips d'emergència i la seva distribució. 
 
Segons aquestes dues prioritats,  
 
1. El Govern municipal planteja la necessitat d’establir un Centre d’operacions 

logístiques d’emergències.  
L’Ajuntament de Barcelona vol assegurar la provisió (distribució i 
subministrament) de recursos (béns i serveis) destinats a la gestió operativa i 
instrumental de les emergències, i al suport, protecció i atenció als ciutadans. 
Per la complexitat de la gestió d’un Centre d’operacions logístiques 
d’emergències, és necessari disposar d’una estructura permanent amb un 
coordinador general. 
 
D’acord amb el concepte de “resiliència”, el Govern municipal fa l’encàrrec al 
Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de muntar i coordinar el 
Centre d’operacions logístiques d’emergències, l'emmagatzematge, la 
mobilització, la distribució, i en general totes les activitats relacionades amb la 
provisió d'assistència material a les persones afectades pels desastres.   
 

2. La crisi sanitària i l’envelliment de la població, ens fan alertar d’un repte a 
afrontar des de l’àmbit de la política pública. L’any 2019, Bombers de Barcelona 
van comptabilitzar 141 persones sense vida dins de casa. Més del 70%, tenien 
més de 60 anys. Cada setmana dues persones grans moren soles a casa seva, 
a Barcelona. Durant l’última dècada, el servei a persones grans i a persones 
vulnerables són recurrents. Amb una població més envellida i una ciutat densa i 
compacta, el servei de salvament s’ha convertit en diari.  
 
Per aquest motiu, la mesura vol fer costat a, per una banda, les actuacions 
urgents als treballadors/es socials, fer més sessions formatives, donar consells 
de seguretat i de prevenció a professionals de teleassistència i treballadors 
familiars, per arribar a aquelles persones més vulnerables. Per l’altra banda, 
hem d’intensificar la imatge de bombers de Barcelona donant-los més visibilitat 
en campanyes de seguretat, gent gran i persones vulnerables. 

 
7. Potenciarem l’Espai Bombers com a referent de la prevenció a Barcelona. 

Des de la seva obertura l’any 2016, l’Espai Bombers està reforçant la tendència de 
consolidació com a referent en prevenció d’incendis per a la ciutadania. Més enllà 
de ser un espai museístic, sobre el passat i el present del Cos de bombers de 
Barcelona i punt de divulgació dels seus valors, s’està particularitzant com un espai 
que agrupa tot un seguit d’activitats al voltant dels bombers, la prevenció d’incendis 
i l’autoprotecció.  
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El Govern municipal se sent molt satisfet en veure com es difon la cultura de la 
prevenció i la seguretat. L’autoprotecció en el món anglosaxó està més 
interioritzada i acceptada i probablement perquè no els resulten estranys els valors 
polítics i socials que hi són predominants. D’altra banda, en el nostre context, és 
observada amb un cert recel i desconfiança. Creiem que aquesta darrera percepció 
ha de canviar.  
 
L’Espai Bombers va néixer per impulsar i fomentar la cultura del coneixement, un 
espai formatiu i divulgatiu. Aquest ha d’esdevenir un referent tant per a 
professionals  com per la ciutadania. Oferint coneixements transversals, pràctics i 
moderns, però, alhora ser un espai humanista, reflexiu i impregnat dels valors que 
són inherents a l’SPEIS. L’objectiu a curt termini ha de ser: 

• Impulsar l’Espai Bombers com un hub de coneixement en la prevenció 
d’incendis i protecció civil. Juntament amb l’Espai formatiu de la Zona 
Franca i l’Aula de Prevenció del parc de la Vall d’Hebron; 

• configurar-se com el punt un punt referent de la memòria històrica dels 
bombers de la ciutat; 

• Potenciar la mediateca per consolidar l’Espai Bombers com un punt de 
recerca d’informació audiovisual, documental i fotogràfica del món dels 
Bombers a Barcelona. 
 

8. Revisarem la carta de Serveis.  
            La Carta de serveis és un instrument eficaç per implantar una gestió de qualitat, així 

com ho són altres actuacions que s’estan duent a terme en el Servei de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvament que comporten els nous paradigmes d’una 
administració pública moderna. 
 
La nova Carta de serveis no ha de perdre de vista l’objectiu del Cos. D’una banda, 
s’ha d’adaptar a la situació actual de la ciutat, incorporant els nous criteris 
ambientals (canvi climàtic) o de resposta a una emergència sanitària”..., i ampliar 
determinats aspectes que afecten la prestació del servei. Per l’altra, la cultura de 
l’autoprotecció ciutadana s’ha de potenciar. La participació ciutadana és substancial 
per a aquesta finalitat. Per aquest motiu, la complicitat de la ciutadania és 
imprescindible. Les polítiques de qualitat, de les quals les cartes de serveis són un 
instrument, guien les organitzacions en aquesta direcció, que és l’objectiu de la 
carta de serveis dels Bombers de Barcelona. 
 
La carta de serveis pretén donar compliment a la Llei de transparència de 2015, i 
cal que sigui aprovada per Comissió de Govern i publicada al web de transparència 
per a la seva plena efectivitat.  
 
S’hi faran constar els compromisos de qualitat de servei, els serveis, els objectius 
de gestió i els indicadors que han de permetre fer-ne un seguiment anual per 
verificar el grau d’assoliment dels compromisos fixats. 
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06. Avaluació final 
 
 
Un cop finalitzat el procés de desplegament de tot el Pla i de la nova Estructura 
organitzativa, l’any 2021, es recomana elaborar una memòria final per avaluar quins han 
estat els objectius assolits. 
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