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Decrets de l’Alcaldia 
 
 
Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 21 de la 

Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 13 de la Carta Municipal 
disposo: 

Modificar la denominació de la Direcció d’Estadística i Opinió per la de Direcció 
d’Estadística i Estudis d’Opinió. 

Barcelona, 18 de desembre de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. Exp. OR000022) 
 
 

ANNEX 1: ORGANIGRAMA 
 
A continuació es detalla gràficament l’organigrama que conformen els òrgans 

amb nivells 30, 28 i 26 als que es refereix aquest expedient. 
 

 
 

 
* * * 

 
Decret. En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l’article 21 de la 

Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 13 de la Carta Municipal 
disposo: 

Crear la Unitat Normativa, adscrita a la Divisió de Prevenció i Protecció Civil, 
amb les funcions que es detallen als annexos i assignar-li una dotació de Cap 
d’Unitat (40.10.PE.10) del vigent Catàleg de Llocs de treball. 

Modificar la denominació de la Unitat Territorial 1, adscrita a la Divisió 
d’Operacions, per la de Unitat Operativa Territorial. 

Modificar la denominació de la Unitat Territorial 2, adscrita a la Divisió 
d’Operacions, per la de Unitat Operativa de Desenvolupament. 

Modificar la denominació de la Direcció Adjunta de la Direcció del Servei de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament per la de Divisió de Planificació, adscrita 
a la Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. 

Adscriure la Unitat de Procediments i Planificació i la Unitat de Recolzament 
Tècnic a la Divisió de Planificació de la Direcció del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament. 

Modificar la denominació de la Unitat de Procediments i Planificació, adscrita a la 
Divisió de Planificació, per la de Unitat de Procediments.  

Amortitzar la Unitat de Tecnologia i Comunicació, adscrita a la Direcció del 
Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. 
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Actualitzar les funcions dels òrgans de la Direcció del Servei de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament tal i com es detalla als annexos. 

Barcelona, 18 de desembre de 2013. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
 
 

ANNEX1: DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ DEL SERVEI DE 
PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT 

 
 

Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament 
 
Òrgan superior immediat: Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 
Nivell associat: 30 
 

Finalitat: 
Direcció superior dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de 

l’Ajuntament. 
 

Funcions:  
• Exercir el comandament del cos de bombers de l’Ajuntament de Barcelona i 

la direcció, coordinació i inspecció dels serveis de 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 SPEIS 
i coordinar-ne la implantació i l'aplicació, el manteniment i la revisió, així 
com la redacció dels plans especials i d'autoprotecció que resultin 
competència d'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 l'elaboració, manteniment i revisió del mapa de riscos de 
protecció civil de Barcelona. 

 
 

Divisió de Protecció Civil i Prevenció 
 
Òrgan superior immediat: Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvament 
Nivell associat: 28 
 

Finalitat: 
Planifica les mesures de coordinació operatives i preventives per les situacions 

d'emergència que es generin a la ciutat.  
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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 de prevenció reglades per la normativa.  
• Impulsar les mesures de prevenció urbanística relatives a la protecció 

d’incendis i  a la resta de riscos així com d’altres sinistres. 
• Realitzar funcions de prevenció operativa per tal d'afavorir, a nivell de 

ciutat, el disseny de plans d'emergència en establiments, i un millor 
coneixement i aplicació de les mesures d'autoprotecció i prevenció del risc 
per part dels ciutadans.  

• 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.  

• Potenciar l'intercanvi d'informació sobre greus riscs, calamitats públiques i 
catàstrofes a tots els nivells nacionals i/o internacionals.  

• Assumir les secretaries en l’àmbit de prevenció que se li encomanin. 
 
 

Unitat de Protecció Civil  
 
Òrgan superior immediat: Divisió de Protecció Civil i Prevenció  
Nivell associat: 26 
 

Finalitat: 
Planifica, coordina i manté els 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 a la direcció del SPEIS 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 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 prevenció d’incendis. 
 
 

Unitat Normativa 
 
Òrgan superior immediat: Divisió de Protecció Civil i Prevenció  
Nivell associat: 26 
 

Finalitat: 
Informa les llicències en el que respecta al compliment de les normatives de 

prevenció d’incendis i d’altres riscos. 
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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 investigacions per a la millora de la gestió i coordinació 
de les emergències i de la millora normativa. 

• Realitzar funcions de prevenció reglades.  
• 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. 
 
 

Divisió d’Operacions  
 
Òrgan superior immediat: Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvament  
Nivell associat: 28 
 
 

Finalitat: 
Dirigeix, coordina i gestiona l’operativa de la xarxa de parcs de bombers de la 

ciutat, així com el Centre de Gestió d’Emergències. 
 

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.  

• Establir les necessitats formatives del personal operatiu de l’SPEIS. 
• Planificar i executar les necessitats de formació del personal del CGE. 
• 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. 
• Exercir la representació operativa de l’SPEIS derivada dels acords, convenis 

i relacions amb altres serveis municipals i altres institucions. 
 
 

Unitat Operativa Territorial  
 
Òrgan superior immediat: Divisió d’Operacions  
Nivell associat: 26 
 

Finalitat: 
Comanda 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’SPEIS. 
• Planificar la cobertura del servei. 
• Dirigir el diagnòstic, priorització i disseny dels programes formatius en 

coordinació amb el Departament de Recursos Humans de la Gerència de 
Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 
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• Coordinar els projectes d’implantació de noves tecnologies, sistemes 
d’informació, i altres materials i eines de suport del servei en coordinació 
amb el Departament de Logística i Infraestructures de la Gerència de 
Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

• Aplicar els processos i procediments necessaris per garantit  el 
funcionament homogeni dels  diferents torns de cadascun dels parcs i torns. 

 
 

Unitat Operativa de Desenvolupament  
 
Òrgan superior immediat: Divisió d’Operacions  
Nivell associat: 26 
 

Finalitat: 
Estructura, organitza i desenvolupa les activitats operatives i preventives dins 

dels torns de treball per la millora de la intervenció. 
 

Funcions:  
• Elaborar i desenvolupar els protocols d’organització del treball dels equips 

dels diferents parcs i torns. 
• 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. 
• Planificar i incorporar nous materials, eines i procediments en coordinació 

amb el Departament de Logística i Infraestructures de la Gerència de 
Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

• Elaborar materials de suport per la millora de les intervencions i per l’auto-
consulta. 

• Planificar i realitzar les activitats derivades dels diferents convenis de 
l’SPEIS, acords organitzatius o interinstitucionals o empreses. 

 
 

Divisió de Planificació  
Òrgan superior immediat: Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvament  
Nivell associat: 28 
 

Finalitat: 
Planifica les necessitats de recursos materials del SPEIS a curt, mig i llarg 

termini. 
 

Funcions:  
• Dirigir la redacció, actualització i seguiment dels plans de manteniment i 

reposició de vehicles, equips de protecció individual i altres materials 
d’intervenció en coordinació amb el Departament de Logística i 
Infraestructures de la gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

• Impulsar el procés de redacció dels procediments del SPEIS: la definició, els 
criteris d’avaluació, la metodologia d’implantació i proposar la seva revisió 
en coordinació les divisions del SPEIS. 

• Identificar i proposar les prioritats formatives del SPEIS.  
• Impulsar la redacció de documentació amb continguts específics de les 

diferents àrees d’intervenció de l’SPEIS. 
• Col·laborar en la planificació de les accions formatives de l’SPEIS. 
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Unitat de Procediments  

 
Òrgan superior immediat: Divisió de Planificació 
Nivell associat: 26 
 

Finalitat: 
Elabora els procediments operatius per unificar els criteris d’intervenció. 
 

Funcions:  
• Impulsar l’elaboració de procediment operatius i plans d’intervenció 

homogeneïtzant  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 a 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’SPEIS. 
 
 

Unitat de Recolzament Tècnic  
 
Òrgan superior immediat: Divisió de Planificació 
Nivell associat: 26 
 

Finalitat: 
Formula les prescripcions tècniques dels projectes d'adquisicions i dels 

contractes de conservació de material d'intervenció i equipament de protecció. 
 

Funcions:  
• Realitzar plecs de condicions tècniques i homologació del material i 

equip d'intervenció.  
• 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, Seguretat i Mobilitat. 

• Planificar la gestió ordinària de reposició de petit 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  i la prevenció de riscos.  

• Proposar els criteris per la millora en el manteniment dels recursos 
materials així com l’ús adequat, sostenible i responsable. 
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ANNEX2: ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ, 
EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT 

 
A continuació es detalla gràficament l’organigrama de la Direcció del Servei de 

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, a la que es refereix aquest expedient. 
La concreció es porta a terme per a òrgans dels nivells 30 a 26. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  




