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Ordre INT/202/2017 d’actuacions d’AVPC 

Antecedents 

 Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya:  
 Dret del ciutadà a col·laborar de forma regular en la matèria de protecció civil a 

través de la figura del voluntariat 
 Creació de la figura de les associacions de voluntariat de protecció civil (AVPC) 

 
 Decret 27/2001, de 23 de gener, Reglament de les associacions de voluntaris 

de protecció civil de Catalunya:  
 Funcions 

– Coordinació de l’aportació desinteressada del voluntariat en tasques de 
protecció civil dins del municipi 

– Sensibilització a la població sobre els riscos 
– Activitats formatives i divulgatives 
– Suport en l’elaboració, implantació i manteniment dels plans pc 

 Marc actuació: propi municipi (fora d’aquest amb petició i autorització d’autoritats) 
 Les funcions s’han de dur a terme seguint les línies d’actuació de la Direcció 

General de Protecció Civil 
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Context 

  Associacions reconegudes pels municipis però no registrades legalment; alhora 
associacions “no controlades” per ningú que utilitzen el nom de protecció civil. 

  En ocasions poc control de les actuacions de les AVPC pel municipi. 
  Vinculació real al municipi variable (importància del tècnic municipal) 
  Poc coneixement de les seves actuacions per la DGPC 
  Actuacions fora del municipi sense les autoritzacions i peticions corresponents 

o sense coneixement per part de la DGPC. 
  Molta variabilitat en les funcions que fan; manca de reflex en els plans de 

protecció civil locals i d’encàrrec per les autoritats de protecció civil 
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Context 

 
2012 - 2015 

 
2002 i 2004 
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Context 

Actualment: 
131 AVPC registrades (fins 2017) 
1547 voluntaris nomenats 
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Procés d’elaboració de l’ordre 
 2013: grup de treball tècnic intern de la Direcció General de Protecció Civil per 

l’elaboració d’una proposta de funcions de les AVPC. 

 2014 - 2015: treball de la proposta en el grup de treball del voluntariat de protecció civil 
de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.  

 2015: treball de la proposta amb els cossos de seguretat i emergències de Catalunya.  

 05/03/2015: informe favorable de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya 

 Abril 2015: publicació al web de la “Nota informativa sobre les activitats i actuacions 
que han de desenvolupar els voluntaris de protecció civil“ 

 Abril – juliol 2015: difusió i implantació territorial de la nota informativa 

 1r semestre 2016: elaboració de la proposta d’ordre 

 2n semestre 2016: tràmit jurídic i d’esmenes intern 

 1r semestre 2017: tràmit d’esmenes externes 

 09/05/2017: informació pública 

 28/07/2017: aprovació de l’ordre INT/202/2017 

 01/09/2017: publicació al DOGC 
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Elements considerats en la proposta 

  Condicionants:  
 Dependència és municipal. 
 Existència del cos de Bombers de la Generalitat que cobreix tota Catalunya i de 

la figura de bomber voluntari a més de les ADF. 
 Existència del Sistema d’Emergències Mèdiques SEM per a tota Catalunya 
 La Direcció General de Protecció Civil té un paper d’ens coordinador i 

encapçala el grup logístic. 
 Els serveis d’emergència actuals cobreixen tota la intervenció excepte la 

vessant social o d’atenció directa al ciutadà “afectat no ferit”. 

  Plantejament general del desenvolupament de funcions 
 Adequar la proposta al context i sistema de protecció civil de Catalunya 
 Recollir les necessitats dels municipis i l'heterogeneïtat dels mateixos 
 Potenciar la prevenció i sensibilització 
 En emergències prioritzar funcions del grup logístic: atenció a afectats i informació. 
 Seguiment de la Direcció General de Protecció Civil de les actuacions no ordinàries 
 Autorització i coneixement municipal de les actuacions. 
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Estructura de l’ordre 

 Capítol I: disposicions generals 

 Capítol II: actuacions 
 Planificació i sensibilització 

 Dispositius preventius 

 En situació d’emergència: prioritàries, complementàries i de suport a altres grups 

 Posteriors a una emergència. 

 Capítol III: coordinació de les actuacions 
 Requeriments i peticions 

 Autoritzacions 

 Comunicacions 

 Capítol IV: requisits i principis d’actuació 
 Formació 

 Condicionants tècnics i normatius 

 Principis deontològics 
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Actuacions de planificació i sensibilització 

 Actuacions 
 Suport a l’elaboració i manteniment dels plans de protecció civil municipal  

 Suport a la implantació dels plans de protecció civil municipal 

 Difusió i sensibilització a la població 

 Formació a col·lectius municipals 

 Exemples: 
  Anàlisis del risc municipal. 

– Identificació i registre dels elements vulnerables de cada risc 
– Identificació de zones de risc. Per exemple: punts vulnerables per inundacions. 

 Registre de mitjans i recursos.  

 Elaboració i manteniment del catàleg dels plans. 

 Col·laborar en preparar i realitzar simulacres 

 

 



10 

Ordre INT/202/2017 d’actuacions d’AVPC 

Actuacions de sensibilització a la població 

 Quins riscos hi ha en el nostre municipi? 

 Quines eines disposa el municipi per preparar 
als ciutadans enfront d’una emergència? 

 
 Difondre els consells i recomanacions preventius  

per reduir els risc. 
 
 Difondre les mesures  d’autoprotecció  per saber què 

fer en una situació d’emergència. 

Els voluntaris, doneu-vos a conèixer:  
Esdevingueu una figura important al municipi: visible, 
propera, al costat del ciutadà en totes les situacions 
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Actuacions en dispositius preventius 

 Recull una demanda municipal i una realitat operativa de creixent demanda 

 Casos i situacions previstos 
 Elevada concentració de persones 

 Esdeveniments esportius 

 Altres que impliquin una activitat de risc 

 Objectiu 
 Detectar situacions d’emergència, protegir la zona, alertar als equips interns i 112 

 Actuacions preventives, sota directius operatives del responsable, de: 
– Control de trànsit, senyalització i informació sobre restriccions i avisos a població (d’acord 

al Reglament general de circulació i amb l’autorització de l’autoritat responsable del 
trànsit) 

– Sanitàries (d’acord normativa de PAUs - primers auxilis) 

– Extinció d’incendis (d’acord normativa PAUs - equip primera intervenció – conat d’incendi) 
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Actuacions en situació de risc o d’emergència 

 Prioritàries 
 Gestió de centres d’acollida i atenció a la població afectada 
 Informació a la població 
 Seguiment i senyalització del risc 
 Trasllats i acompanyaments de població i d’intervinents 
 Gestió del voluntariat ocasional 
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 Complementàries 
 Mesures preventives per minimitzar el risc 
 Col·laboració en recerques municipals (criteris del responsable operatiu) 
 Provisió de recursos per la prestació de serveis bàsics a la població o altres grups 
 Adequació d’espais per a la gestió de l’emergència 
 Col·laboració amb suport emocional a afectats 
 Altres del grup logístic 
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  Suport a altres grups d’actuació:  

 Només si estan garantides les pròpies del grup logístic 

 Amb caràcter de col·laboració 

 Previ requeriment explícit dels responsables operatius a través del CECAT en el 

cas d’operatius de la Generalitat 

 Amb supervisió directa del responsable operatiu del servei 
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 Prioritat:  continuar l’atenció a la població afectada facilitant el retorn i el 
restabliment de la normalitat 

 

 Actuacions 
 Provisió de recursos bàsics a la població 

 Suport a la recuperació dels serveis bàsics 

 Seguiments i senyalització del risc residual 

 Col·laboració en l’avaluació de danys 

 Informació i atenció a la població 
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Coordinació de les actuacions 

 Totes les actuacions es fan a petició d’una autoritat de protecció civil:  
 D’ordinari la local (alcalde o en qui delegui)  

 D’extraordinari el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a través 
de la Direcció General de Protecció Civil (CECAT). 

 

 Responsable 
 D’ordinari: alcalde o persona en qui delegui en el municipi 

 Fora del terme municipal: alcalde que ha fet la petició o en qui delegui 

 En cas d’activació d’un pla de protecció civil de la Generalitat: Direcció General 
de Protecció Civil 
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 Suport a altres grups operatius 
 Si són municipals, es comunica al CECAT 

 El suport a operatius no municipals es vehicularà via CECAT (serà qui rebrà 
sol·licitud de l’operatiu i la gestionarà) 
 

 Actuació fora del municipi: 
 Només es pot fer per petició expressa d’una altra autoritat de protecció civil 

(alcalde o conseller Interior) i autorització de l’alcalde de l’AVPC 

 S’ha d’informar al CECAT 
 

 Informació al CECAT 
 Esdeveniment, preventiu o situació de risc 

 Mitjans de l’AVPC 

 Servei previst 

 Contacte 

 Inici i fi del servei i novetats rellevants 
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Formació  i requeriments tècnics 

Ordre INT/202/2017 d’actuacions d’AVPC 

 Formació 
 La Direcció General de Protecció Civil podrà establir formacions específiques per 

determinades actuacions, complementàries a la formació bàsica. 

 Ha d’estar acreditada per l’ISPC, que també podrà validar formacions a altres 
centres oficials. 
 

 Requeriments 
 Cal vetllar per la capacitat tècnica, formativa i de recursos en relació a les 

actuacions a desenvolupar. 

 També pel compliment de la normativa de riscos laborables aplicable en quant a 
equips de protecció individual, i altres que puguin escaure 

 Correspon al municipi el control d’aquests compliments 
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