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 La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya possibilita la 

participació ciutadana de forma regular en tasques de protecció civil per 

mitjà de les associacions del voluntariat de protecció civil, constituïdes 

d’acord amb la legislació general d’associacions que tenen com a finalitat 

social la col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil dins 

una localitat.  

 

 Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de les 

associacions de voluntaris de protecció civil de Catalunya, la finalitat 

d’aquestes associacions és la col·laboració regular del voluntariat de 

protecció civil com a recurs del municipi en el desenvolupament de les 

seves funcions corresponents en matèria de protecció civil.  
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Decret 27/2001 

Vinculació al municipi 

 Per tal de garantir la vinculació funcional del voluntariat de protecció civil a les 

tasques de protecció civil dins d'un municipi, les AVPC han d'acordar amb 

l'ajuntament corresponent el sistema que coordini la col·laboració del 

voluntariat amb la unitat municipal de la qual depengui el servei de protecció 

civil (conveni) 

 

Creació del registre especial 

 Les AVPC vinculades funcionalment a l'autoritat municipal de protecció civil i 

reconegudes en els plans corresponents s'han d'inscriure en el registre 

especial de les associacions del voluntariat de protecció civil de 

Catalunya, que es crea adscrit a la Direcció General de Protecció Civil del 

Departament d'Interior. 
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Cal: 

 Constituir-se com associació (mínim tres). Dept Justícia 

 Demanar a l’ajuntament inscripció a la formació bàsica 

 Nomenament per part de l’alcalde 

 Conveni amb l’Ajuntament 

 Assegurança  

 

Requisits per ser voluntari 

 Els membres de les AVPC han d'acreditar el compliment dels requisits 

següents: 

a) Tenir la majoria d'edat. 

b) Ser residents a Catalunya. 

c) Superar el programa de formació bàsica (Institut de Seguretat Pública) 

d) Els altres requisits addicionals que pugui determinar l'ajuntament respectiu. 
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 Decret 27/2001, de 23 de gener, funcions:  

 Coordinació de l’aportació desinteressada del voluntariat en tasques pc 

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 a petició autoritat pc) 

 Les funcions s’han de dur a terme seguint les línies d’actuació de la DGPC 

 

 

 

 

 

 

El voluntariat de protecció civil 

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

Actuacions de planificació i sensibilització 

Actuacions de les Associacions de voluntaris protec. civil 
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 Difondre els consells i recomanacions preventius  

per reduir els risc. 

 

 Difondre les mesures  d’autoprotecció  per saber què 

fer en una situació d’emergència. 

 Quins riscos hi ha en el nostre municipi? 

 Quines eines disposa el municipi per preparar 

als ciutadans enfront d’una emergència? 

 

Actuacions de sensibilització a la població 

Actuacions de les Associacions de voluntaris protec. civil 



Actuacions en dispositius preventius 
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 Recull una demanda municipal i una realitat operativa de creixent demanda 

 Casos i situacions previstes 

 Elevada concentració de persones 

 Esdeveniments esportius 

 Altres que impliquin una activitat de risc 

 Objectiu 

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

112 

 Actuacions preventives, sota directius operatives del responsable: 

– 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) 

Actuacions de les Associacions de voluntaris protec. civil 
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 RD 1428/2003 que aprova el Reglament general de circulació 

 

Article 143. Punt 4....” Cuando la autoridad competente autorice la 

celebración de actividades deportivas o actos que aconsejen establecer 

limitaciones a la circulación en vías urbanas o interurbanas, la autoridad 

responsable del tráfico podrá habilitar al personal de Protección Civil o de 

la organización responsable para impedir el acceso de vehículos o 

peatones a la zona o itinerario afectados”.  

Actuacions de les Associacions de voluntaris protec. civil 



Actuacions en situació de risc o d’emergència 
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 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 

Actuacions de les Associacions de voluntaris protec. civil 



Actuacions en situació de risc o d’emergència 
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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 

Actuacions de les Associacions de voluntaris protec. civil 



Actuacions en situació de risc o d’emergència 
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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 

Actuacions de les Associacions de voluntaris protec. civil 



Actuacions posteriors a l’emergència 
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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 

Actuacions de les Associacions de voluntaris protec. civil 



Coordinació de les actuacions 
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Actuacions de les Associacions de voluntaris protec. civil 

 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 



Coordinació de les actuacions extraordinàries 
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 Suport a altres grups operatius 

 Si són municipals, es comunica al CECAT            cecat@gencat.cat 

 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 

Actuacions de les Associacions de voluntaris protec. civil 
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https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/prote
ccio_civil/Voluntariat-de-Proteccio-Civil/#bloc5 
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