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creixent nombre dels seus efectius com del
seu arrelament a Catalunya des de fa moltes
dècades. Els primers nuclis de bombers
voluntaris foren municipals, alguns encara
avui existents, i origen dels actuals bombers
voluntaris de la Generalitat. L'article 5 de la
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels
serveis de prevenció i extinció d'incendis i de
salvaments de Catalunya, els atribueix la
DEROGA el Decret 49/1982, de 22 de condició de ser part integrant de la totalitat
dels serveis de prevenció i extinció d'incendis
febrer, aprovant el Reglament dels
cossos de bombers voluntaris del Servei i de salvaments de Catalunya, i el títol 4 els
d'Extinció d'Incendis i de Salvaments de inclou, juntament amb el cos de bombers,
dins l'estructura del Departament de
Catalunya
DEROGA el Decret 169/1989, de 3 de Governació, deixant la regulació del seu
juliol, de modificació de determinats règim a la via reglamentària.
articles del Decret 49\1982, de 22 de
L'actual marc normatiu dels bombers
febrer, aprovant el Reglament dels
cossos de bombers voluntaris del Servei voluntaris de la Generalitat està determinat
d'Extinció d'Incendis i de Salvaments de pel Decret 49/1982, de 22 de febrer, aprovant
el Reglament dels cossos de bombers
Catalunya
voluntaris del Servei d'Extinció d'Incendis i
de Salvaments de Catalunya, Decret que fou
DESPLEGAT l'article 7.1 per la
Resolució de 25 de maig de 1999, per la parcialment modificat pel Decret 169/1989,
de 3 de juliol.
qual es determina el contingut de la
prova d'aptitud física prevista a l'article
7.1 del Decret 246/1996, de 5 de juliol, L'aprovació de la Llei 5/1994 abans
esmentada fa necessària l'adaptació del marc
que aprova el Reglament del cos de
bombers voluntaris de la Generalitat de normatiu vigent sobre els bombers voluntaris,
la qual ja s'ha iniciat amb la recent publicació
Catalunya
MODIFICAT pel Decret 68/2000, de 8 del Decret 285/1995, de 25 d'octubre, de
creació del Consell de Bombers Voluntaris de
de febrer, de modificació del Decret
246/1996, de 5 de juliol, que aprova el la Generalitat de Catalunya. Així doncs, el
present Decret té per finalitat establir una
Reglament del cos de bombers
nova regulació global de tots els bombers
voluntaris de la Generalitat de
Catalunya. (DOGC 3079, de 16.2.2000) voluntaris de la Generalitat de Catalunya en
desplegament de les previsions de la Llei i, en
NOTA. En aquest text s'han introduït aquest sentit, cal destacar que aquest
les correccions d'errada publicades en el simplifica l'estructura d'aquest col·lectiu -que
passa de tenir molts cossos a constituir un
DOGC.
únic cos- i, alhora, capitalitza normativament
NOTA. Les referències al Departament l'experiència acumulada al llarg dels anys.
de Governació s'han d'entendre fetes al
D'acord amb el que s'ha exposat, vist
d'Interior, d'acord amb el Decret
l'informe del Consell de Bombers Voluntaris
297/1999, de 26 de novembre, de
creació i reorganització de departaments de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el
de l’Administració de la Generalitat de dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a
Catalunya. (DOGC 3025, 29.11.1999) proposta del conseller de Governació i
d'acord amb el Govern,
La importància del col·lectiu de
DECRET 246/1996, DE 5 DE
JULIOL, QUE APROVA EL
REGLAMENT DEL COS DE
BOMBERS VOLUNTARIS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA.
(DOGC 2228 DE 10.07.1996)
(CORRECIÓ D'ERRADES EN EL
DOGC 2249 DE 28.8.1996)

bombers voluntaris es deriva tant del
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a) Secció Activa: formada pels bombers
voluntaris la tasca dels quals és actuar al lloc
del sinistre, realitzar serveis de prevenció i
altres de no urgents.
b) Secció Especial: formada pels bombers
Article 1
voluntaris especialistes en diferents
Objecte
tecnologies que pels seus coneixements i
1.1 Aquest Reglament té per objecte
establir les normes que regulen el cos de experiència poden assessorar i/o participar de
bombers voluntaris de la Generalitat de forma directa en els serveis.
c) Secció de Bombers Veterans: formada pels
Catalunya i la seva organització.
bombers voluntaris que, amb l'aportació de la
1.2 El cos de bombers voluntaris de la
Generalitat s'estructura en agrupacions, seva experiència i coneixements, tenen la
missió d'assessorar en totes les tasques
d'acord amb la seva adscripció a parcs
pròpies dels bombers.
de bombers.
d) Secció d'Honor: constituïda per persones,
col·lectius, agrupacions o institucions,
Article 2
nacionals o estrangeres, que hagin contribuït
Definició, naturalesa i principis
d'alguna manera en favor dels serveis de
d'actuació
prevenció i extinció d'incendis i de
2.1 Són membres del cos de bombers
voluntaris de la Generalitat les persones salvaments de la Generalitat.
3.2 Cada parc de bombers pot comptar amb
que, per llur vocació benèfica social,
una Secció Juvenil, constituïda per joves que
presten d'una manera altruista les
sentin una especial vocació de futurs bombers
funcions de prevenció i extinció
voluntaris.
d'incendis i de salvaments, dins
l'estructura de la Direcció General de
Secció 2
Prevenció i Extinció d'Incendis i de
Sistema d'ingrés a cada secció
Salvaments de Catalunya del
Departament de Governació.
Article 4
2.2 Els membres del cos de bombers
voluntaris de la Generalitat no tenen la Nomenaments i baixes
Correspon al conseller de Governació, a
consideració de personal funcionari ni
de personal laboral i han de sotmetre la proposta del director general de Prevenció i
Extinció d'Incendis i de Salvaments de
seva actuació als principis bàsics
Catalunya, emetre les resolucions de
assenyalats a l'article 2 de la Llei
5/1994, de 4 de maig, de regulació dels nomenament de membres del cos de bombers
voluntaris de la Generalitat de Catalunya de
serveis de prevenció i extinció
d'incendis i de salvaments de Catalunya. totes les seccions en què es classifica, i també
emetre'n les de baixa.
Capítol 2
Article 5
Seccions. Sistema d'ingrés i de baixa
Ingrés a la Secció Activa
com a bomber voluntari
5.1 Les places de nova creació o vacants de
bomber voluntari de la Secció Activa han de
Secció 1
ser proveïdes mitjançant convocatòria,
Seccions
efectuada pel conseller de Governació.
5.2 La convocatòria ha de fer-se pública i ha
Article 3
d'incloure, a més de les places convocades:
Classificació per seccions i definició
a) La relació del total de places de bombers
3.1 Els membres del cos de bombers
voluntaris de la Secció Activa.
voluntaris de la Generalitat es
b) El calendari del procés de selecció dels
classifiquen en les seccions següents:
Decreto:
Capítol 1
Disposicions generals
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aspirants, que inclou les fases
d'admissibilitat i de la realització de
proves selectives.
c) El període de reclamacions de
l'aspirant en relació al resultat de les
fases d'admissibilitat i de la realització
de les proves de selecció.
d) Els requisits d'admissibilitat i les
proves per demostrar la idoneïtat de
l'aspirant, entre les quals hi ha d'haver,
en tot cas, les assenyalades en aquest
Reglament.
5.3 Correspon a la Direcció General de
Prevenció i Extinció d'Incendis i de
Salvaments de Catalunya la tramitació
de les fases d'admissibilitat i de
realització i valoració de les proves
selectives.

exprés de retornar, en el moment de la seva
baixa, el carnet d'identificació, l'equip
personal, l'uniforme, i tot l'altre material que
li hagi estat lliurat per necessitats del servei.

Article 7
Selecció dels aspirants admesos a la Secció
Activa 7.1 Tots els aspirants que compleixin
els requisits de l'article anterior i altres
requisits que, eventualment, determini la
convocatòria, han ser convocats per a la
superació, com a mínim, de les següents
proves:
Prova de reconeixement mèdic que acrediti
que no es pateix cap malaltia o defecte físic
que impossibiliti per a l'exercici de les
funcions pròpies de la secció.
Prova d'aptitud física, el contingut de la qual
s'ha de determinar per resolució del conseller
de Governació, amb informe previ del
Article 6
Consell de Bombers Voluntaris de la
Requisits d'admissibilitat de l'aspirant
Generalitat de Catalunya.
de la secció Activa 6.1 L'aspirant de la
Secció Activa ha de presentar, en el lloc Entrevista amb el cap de parc i amb el cap
indicat a la convocatòria, una sol·licitud d'agrupació, si s'escau, del parc de bombers
on l'aspirant sol·liciti ser adscrit, els quals han
adreçada al conseller de Governació.
6.2 A la sol·licitud cal expressar el parc d'emetre el corresponent informe.
7.2 Amb les dades de les proves anteriors,
de bombers al qual l'aspirant vol ser
l'informe de valoració dels mèrits, si s'escau, i
adscrit. A més, cal adjuntar-hi el
l'informe sobre el resultat de l'entrevista, el
curriculum vitae i els documents que
director general de Prevenció i Extinció
acreditin que compleix els requisits
d'Incendis i de Salvaments de Catalunya ha
següents:
de proposar al conseller de Governació la
Haver complert 18 anys i no haver
relació d'aspirants aptes que han de ser
complert els 35 anys.
nomenats bombers voluntaris de la Secció
Tenir la residència dins el terme
Activa en pràctiques. La relació d'aspirants
municipal del parc de bombers al qual
l'aspirant vol ser adscrit, o bé tenir-la a aptes i la puntuació assolida per cada un d'ells
s'ha de fer pública en cada un dels parcs de
una distància inferior a 15 quilòmetres
bombers de les vacants convocades.
de radi.
7.3 Els bombers voluntaris de la Secció
No patir cap deficiència psíquica ni
física que l'impossibiliti per realitzar les Activa en pràctiques han de superar el curs
bàsic de bomber, dissenyat per l'Escola de
funcions pròpies de la secció.
6.3 Cal adjuntar-hi també un document, Bombers de Catalunya. Per a la realització
d'aquest curs, els aspirants han de rebre
signat per l'aspirant, de reconeixement
l'equip personal necessari.
de la naturalesa voluntària de les
7.4 Els aspirants que superin el curs bàsic de
funcions del bomber voluntari,
bomber són nomenats membres del cos de
d'acceptació de les normes d'aquest
bombers voluntaris de la Generalitat de
Reglament i de totes les disposicions i
Catalunya, de la Secció Activa, d'acord amb
actes dictats per la Generalitat sobre
allò que disposa l'article 4 d'aquest
activitats i règim dels bombers
Reglament.
voluntaris, així com de compromís
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Article 8
Ingrés, requisits d'admissibilitat i
selecció dels membres de la Secció
Especial
8.1 La persona que reuneixi les
condicions expressades a l'article 3.1.b)
d'aquest Reglament i que vulgui ser
membre de la Secció Especial ha de
presentar una sol·licitud adreçada al
conseller de Governació. El sol·licitant
pot indicar el lloc de la seva
col·laboració, que pot ser
alternativament en els serveis logístics
i/o operatius de la Direcció General de
Prevenció i Extinció d'Incendis i de
Salvaments de Catalunya o bé en els
parcs de bombers.
Així mateix es pot ingressar en aquesta
Secció mitjançant convocatòria pública
en els mateixos termes que allò previst
en aquest Reglament per a l'ingrés a la
Secció Activa del cos de bombers
voluntaris de la Generalitat de
Catalunya.
8.2 A la sol·licitud cal adjuntar el
curriculum vitae i els documents que
acrediten els coneixements i
l'experiència en les tecnologies que el
sol·licitant al·lega que té.
8.3 Cal adjuntar-hi també els documents
expressats als articles 6.2 i 6.3 d'aquest
Reglament. Tanmateix, no és exigible el
límit màxim d'edat de 35 anys i, pel que
fa al deure de residir dins del radi de 15
quilòmetres del parc, la distància s'entén
referida també a la seu del servei on
sol·licita col·laborar.
8.4 El cap del parc i, si s'escau, el cap
d'agrupació, o bé el responsable dels
serveis logístics i/o operatius on
l'aspirant ha sol·licitat la seva
adscripció, han d'emetre un informe
sobre la sol·licitud, amb entrevista
prèvia amb aquests.
8.5 El sol·licitant que compleixi els
requisits anteriors ha de ser convocat
per superar la prova de reconeixement
mèdic assenyalada a l'article 7.1 i
adequada a les tasques que haurà de

realitzar.
8.6 Posteriorment a la superació dels requisits
i la prova esmentats i amb l'informe de
valoració dels mèrits, cal procedir al
nomenament de membre del cos de bombers
voluntaris de la Generalitat de Catalunya de
la Secció Especial, d'acord amb allò que
disposa l'article 4 d'aquest Reglament.
Article 9
Ingrés en la Secció de Bombers Veterans
9.1 Poden ingressar en la Secció de Bombers
Veterans els membres de les seccions Activa
o Especial del cos de bombers voluntaris de
la Generalitat de Catalunya que ho sol·licitin,
en el supòsit d'haver superat l'edat de 55 anys
o patir una malaltia o incapacitat que els
impossibiliti per a l'exercici normal de les
funcions.
9.2 També poden sol·licitar l'ingrés en la
secció esmentada les persones que han assolit
l'edat de jubilació en qualsevol dels serveis de
prevenció i extinció d'incendis i de
salvaments de Catalunya que s'assenyalen a
l'article 5 de la Llei 5/1994.
9.3 Vista la sol·licitud, el nomenament de
membre del cos de bombers voluntaris de la
Generalitat de Catalunya de la Secció de
Bombers Veterans es fa d'acord amb allò que
disposa l'article 4 d'aquest Reglament.
Article 10
Ingrés en la Secció d'Honor
Poden rebre el nomenament de Bomber
Voluntari de la Secció d'Honor les persones
físiques o jurídiques assenyalades a l'article
3.1.d), a títol individual o col·lectiu, i pels
motius que s'hi assenyalen. Els membres
d'aquesta Secció només ho són a títol
honorífic.
Article 11
Ingrés i altres determinacions relatives a la
Secció Juvenil 11.1 La persona que vol ser
membre de la Secció Juvenil ha de presentar
una sol·licitud adreçada al director general de
Prevenció i Extinció d'Incendis i de
Salvaments de Catalunya, en què s'han
d'adjuntar els documents que acrediten:
Haver complert 13 anys i no haver complert
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pròpia del respectiu parc, sense causa
justificada.
c) La negativa a assistir als cursos obligatoris
sense causa justificada.
d) L'incompliment reiterat de les obligacions i
disposicions recollides en aquest Reglament.
e) Per actes i conductes que atemptin contra
la dignitat d'altres membres del cos o la
imatge d'aquest, el prestigi i la consideració
deguts a la Generalitat i a la resta
d'institucions o que vagin en contra dels
principis d'actuació assenyalats a l'article 2.2
d'aquest Reglament.
Article 12
Eficàcia parcial d'aquest Reglament en f) Pel fet d'embriagar-se o de consumir
drogues tòxiques, estupefaents i substàncies
les seccions d'Honor i Juvenil
El contingut de la secció 3 del capítol 2, psicotròpiques de manera que repercuteixin o
així com el dels capítols 3, 4 i 5 d'aquest puguin repercutir en el servei, o el fet de
negar-se injustificadament a les
Reglament, no són aplicables als
comprovacions mèdiques i tècniques
membres de les seccions d'Honor i
ordenades per l'Administració.
Juvenil, llevat dels supòsits que
13.3 Les baixes per revocació les ha de
específicament s'hi assenyalen.
tramitar la Direcció General de Prevenció i
Extinció d'Incendis i de Salvaments de
Secció 3
Catalunya, mitjançant expedient individual i
Baixa dels membres de les seccions
amb el tràmit d'audiència prèvia.
Activa i Especial, i suspensió de les
seves funcions
Article 14
Suspensió temporal de les funcions
Article 13
El director general de Prevenció i Extinció
Causes i procediment de baixa
d'Incendis i de Salvaments de Catalunya pot
13.1 Les baixes dels membres de les
resoldre la suspensió temporal de funcions
seccions Activa i Especial es
dels membres de les seccions Activa o
produeixen en els supòsits següents:
a) A petició pròpia, mitjançant renúncia Especial en els supòsits següents:
a) Quan el bomber voluntari no acrediti el
escrita.
correcte manteniment de les condicions
b) Per malaltia o defecte físic que
personals, conforme al que assenyala l'article
impossibiliti per a l'exercici normal de
32.1.h) d'aquest Reglament. La resolució ha
les funcions.
de determinar el termini de la suspensió, el
c) Per complir 65 anys d'edat.
qual s'ha de revocar si l'interessat certifica la
d) Per revocació del nomenament.
recuperació de les condicions per tornar a
13.2 La revocació a què es refereix
l'apartat anterior és produeix per alguna prestar els serveis. En cas contrari, la
suspensió pot donar lloc a la baixa com a
de les causes següents:
bomber voluntari, la qual s'ha de tramitar
a) Per haver deixat de complir per tres
d'acord amb allò previst a l'article 13 d'aquest
vegades seguides i sense causa
Reglament.
justificada qualsevol ordre dels seus
b) Per causes personals justificades. La
superiors.
resolució ha de ser adoptada a sol·licitud de
b) Per haver faltat per tres vegades en
l'interessat, amb informe previ del Consell de
un mateix any a les pràctiques
obligatòries, a les reunions del personal Bombers Voluntaris de la Generalitat de
convocades o a qualsevol altra activitat Catalunya, i amb expressió del temps de
18 anys.
Autorització dels pares o tutors.
11.2 El cap del parc i el cap d'agrupació,
si s'escau, del lloc on el jove vol
desenvolupar les seves activitats han
d'emetre informe sobre la sol·licitud,
amb entrevista prèvia amb aquests.
11.3 Les activitats dels membres de la
Secció Juvenil han de ser de caire
cultural, esportiu i de formació de futurs
bombers voluntaris.
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l'autorització de suspensió.
Capítol 3
Càrregues i drets inherents al
nomenament
Secció 1
Carnet, uniformes i distintius,
compensacions econòmiques,
assegurança i defensa jurídica
Article 15
Carnet, uniformes i distintius
15.1 Els membres de totes les seccions
del cos de bombers voluntaris de la
Generalitat han de rebre juntament amb
el seu nomenament el carnet
d'identificació, la forma i
característiques del qual figuren a
l'annex 1 d'aquest Reglament.
Els membres del cos de bombers
voluntaris de la Generalitat tenen
l'obligació de portar sempre el carnet
d'identificació i de comunicar
immediatament la seva pèrdua al
superior jeràrquic per escrit, segons el
model determinat per la Direcció
General de Prevenció i Extinció
d'Incendis i de Salvaments de
Catalunya. Així mateix, han de retornarlo a la Direcció General esmentada,
temporalment o definitivament segons
s'escaigui, en el cas de suspensió
temporal de funcions o baixa.
15.2 La Direcció General de Prevenció i
Extinció d'Incendis i de Salvaments de
Catalunya ha de determinar, amb
consulta prèvia al Consell de Bombers
Voluntaris de la Generalitat de
Catalunya, els elements de la modalitat
diària de l'uniforme de servei, de l'equip
personal complementari d'intervenció i
de l'equipament específic, establerts a la
reglamentació sobre uniformes del cos
de bombers de la Generalitat de
Catalunya, que els bombers voluntaris
de la Secció Activa en pràctiques, els
bombers voluntaris de la Secció Activa i
els de la Secció Especial tenen dret a
rebre.

15.3 Els membres de la secció de Bombers
Veterans tenen dret a rebre els elements que
determini la Direcció General de Prevenció i
Extinció d'Incendis i de Salvaments de
Catalunya de la modalitat diària de l'uniforme
de servei, establerta en la reglamentació sobre
uniformes del cos de bombers de la
Generalitat.
15.4 Els membres del cos de bombers
voluntaris de la Generalitat n'acrediten la
pertinença mitjançant els distintius que
s'esmenten a continuació, els quals
s'incorporen obligatòriament al corresponent
uniforme.
Els tipus de distintius són: institucional, galó i
xarretera, les característiques dels quals són
les establertes per la reglamentació sobre
uniformes del cos de bombers de la
Generalitat, amb l'adaptació, pel que fa al
galó i a la xarretera, que figura a l'annex 2
d'aquest Reglament.
15.5 El conseller de Governació, amb
consulta prèvia al Consell de Bombers
Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, pot
autoritzar l'ús de distintius complementaris
per tal d'identificar agrupacions de bombers
voluntaris.
Article 16
Drets i obligacions inherents als uniformes
16.1 Els drets inherents als uniformes són els
següents:
a) Rebre els elements de l'uniforme a l'inici
de les seves activitats i un cop rebin el
corresponent nomenament.
b) Renovar els elements de l'uniforme en els
supòsits de dany o pèrdua, quan aquest sigui
causat per raons del servei, amb un informe
escrit previ segons el model determinat per la
Direcció General de Prevenció i Extinció
d'Incendis i de Salvaments de Catalunya.
c) Renovar els elements de l'uniforme a
mesura que es desgasten per l'ús, en funció de
les tasques atribuïdes i/o de l'especialitat
assignada.
d) Rebre informació sobre les condicions
tècniques i de seguretat de tots els elements
de l'uniforme, els quals han de complir les
condicions tècniques i de seguretat
corresponents, que són determinades per les
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disposicions específiques d'aplicació.
16.2 Les obligacions inherents als
uniformes són les següents:
a) Dur la modalitat diària de l'uniforme
de servei sempre que el bomber
voluntari estigui de guàrdia al parc, i
quan s'efectuïn sortides per raó del
servei, dur l'equip personal
complementari d'intervenció i, si
s'escau, l'equipament específic.
b) Utilitzar els elements de l'uniforme
de conformitat amb les instruccions d'ús
determinades per la Direcció General de
Prevenció i Extinció d'Incendis i de
Salvaments de Catalunya, mitjançant
l'Escola de Bombers de Catalunya.
c) Dur i mantenir en condicions
correctes tots els elements de l'uniforme
i no malmetre'ls.
d) Comunicar immediatament al
superior jeràrquic i per escrit, segons el
model determinat per la Direcció
General de Prevenció i Extinció
d'Incendis i de Salvaments de
Catalunya, la pèrdua de qualsevol dels
elements de l'uniforme.
e) Retornar tots els elements de
l'uniforme a la Direcció General de
Prevenció i Extinció d'Incendis i de
Salvaments de Catalunya temporalment
o definitivament, segons s'escaigui, en
el cas de suspensió temporal de
funcions o per baixa.
f) No utilitzar l'uniforme en situacions
alienes al servei.
g) Exhibir sobre l'uniforme únicament
els distintius autoritzats en funció de la
corresponent categoria.
Article 17
Compensacions econòmiques
17.1 Les compensacions corresponents
a les prestacions dels membres de les
seccions Activa i Especial són pels
conceptes següents:
Incapacitat temporal produïda per
accidents en acte de servei.
Per assistència a les pràctiques, d'acord
amb l'article 32.1.f) d'aquest Reglament.
Per assistència obligada a cursos,

d'acord amb l'article 32.1.f) d'aquest
Reglament.
Per atenció a sinistres i serveis de reguarda.
Per realització de tasques complementàries de
manteniment d'instal·lacions, materials i
vehicles.
17.2 Les quanties corresponents a cada
concepte són fixades per ordre conjunta del
Departament de Governació i el Departament
d'Economia i Finances.
Article 18
Assegurança d'accidents
18.1 Els membres de les seccions Activa,
inclosos els nomenats bombers voluntaris de
la secció Activa en pràctiques mentre reben la
formació bàsica, i els de la secció Especial
són beneficiaris d'assegurança amb cobertura
de risc de mort i invalidesa permanent per
accidents produïts en actes de servei.
Així mateix, els membres de les seccions de
Bombers Veterans i Juvenil són beneficiaris
d'una assegurança amb cobertura de risc de
mort i invalidesa permanent per accidents
produïts en l'exercici de llurs tasques o
funcions.
18.2 La quantia de cada indemnització ha de
ser igual a la dels membres del cos de
bombers de la Generalitat.
18.3 Les despeses derivades de l'assistència
mèdica-farmacèutica del bomber voluntari en
cas d'accidents de qualsevol mena produïts en
acte de servei, i sempre que l'interessat no
tingui altre tipus de cobertura, són a càrrec de
la Generalitat.
Article 19
Defensa jurídica
Els membres del cos de bombers voluntaris
de la Generalitat tenen dret a gaudir de la
defensa jurídica necessària en les causes
instruïdes com a conseqüència d'actuacions
dutes a terme en l'exercici de llurs funcions.
Secció 2
Distincions
Article 20
Distincions
Amb la finalitat de reconèixer l'esforç, la
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dedicació i el lliurament en l'exercici de
les seves funcions, la Generalitat pot
atorgar als membres de les seccions
Activa, Especial i de Bombers Veterans,
els següents tipus de distincions:
Medalla d'honor
Felicitació
Article 21
Tipus de medalla d'honor
Els supòsits en què s'atorga la medalla
d'honor són per antiguitat i per serveis
excepcionals.
Article 22
Medalla d'honor per antiguitat
La medalla d'honor per antiguitat
s'atorga als bombers voluntaris que
hagin mostrat una especial dedicació i
lliurament en l'exercici de les seves
funcions al llarg dels anys i té tres
categories:
a) Medalla de bronze: s'atorga als
bombers voluntaris que hagin prestat
vint anys de servei efectiu.
b) Medalla d'argent: s'atorga als
bombers titulars de la medalla de bronze
que hagin prestat vint-i-cinc anys de
servei efectiu.
c) Medalla d'or: s'atorga als bombers
titulars de la medalla d'argent que hagin
prestat trenta-cinc anys de servei
efectiu. No obstant això, a títol
excepcional, la medalla d'or pot ser
concedida al bomber voluntari després
de trenta anys de servei en el moment
de la seva baixa.
Article 23
Medalla d'honor per serveis
excepcionals
23.1 La medalla d'honor per serveis
excepcionals s'atorga al bomber
voluntari que sigui particularment
distingit per la realització d'actes
d'especial rellevància i repercussió per a
les persones o la col·lectivitat en
l'exercici de les seves funcions i té les
següents categories:
Medalla d'argent

Medalla d'or
23.2 La concessió de la medalla d'honor per
serveis excepcionals pot ser feta a títol
col·lectiu pels mateixos motius que a títol
individual, però aplicats a un equip o grup de
treball.
23.3 En tot cas, quan l'exercici de les
funcions pròpies del bomber voluntari
ocasionin la seva mort o invalidesa
permanent, s'atorga la medalla d'or per
serveis excepcionals. En cas de mort, s'ha
d'atorgar al cònjuge supervivent o als hereus
legítims.
Article 24
Diploma i insígnia
Juntament amb la medalla d'honor s'ha de
lliurar un diploma explicatiu dels motius
concrets pels quals el bomber voluntari és
distingit i una insígnia identificadora de la
medalla atorgada.
Article 25
Proposta d'atorgament de la medalla d'honor
Correspon al conseller de Governació atorgar
la medalla d'honor, a proposta del director
general de Prevenció i Extinció d'Incendis i
de Salvaments de Catalunya, per iniciativa
pròpia o a proposta del Consell de Bombers
Voluntaris de la Generalitat.
Article 26
Característiques de la medalla, el diploma i la
insígnia
La forma i les característiques de la medalla
d'honor i la insígnia són les establertes en el
règim de distincions del cos de bombers de la
Generalitat de Catalunya. Ho són també la
forma i característiques del diploma, amb
l'adaptació de la referència a bomber
voluntari en aquest cas.
Article 27
Felicitació
27.1 Els membres de les seccions esmentades
a l'article 20 d'aquest Reglament poden ser
felicitats, en supòsits diferents als que poden
donar lloc a l'atorgament de la medalla
d'honor, per a compensar les actuacions que
es considerin meritòries.
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27.2 Les felicitacions són atorgades pel
director general de Prevenció i Extinció
d'Incendis i de Salvaments de Catalunya
i reflectides documentalment.
27.3 Les felicitacions poden ser
públiques, privades, individuals o
col·lectives.

31.2. L'Escola de Bombers de Catalunya pot
organitzar, a sol·licitud dels membres d'una
Agrupació i en horaris i dies que li siguin
adequats, cursos de perfeccionament sobre
matèries pròpies dels riscs propis de l'àmbit
territorial que cobreix el parc dels
sol·licitants.

Article 28
Capítol 5
Caràcter honorífic de les distincions
Obligacions, categories, funcions i
Les distincions que preveu aquest
Reglament tenen caràcter exclusivament organització
honorífic i han de constar a l'expedient
individual del bomber voluntari.
Secció 1
Obligacions dels membres del cos de
Capítol 4
bombers voluntaris
Formació
Article 32
Obligacions dels membres del cos de
bombers voluntaris 32.1 Les obligacions
generals pròpies dels membres de les
seccions Activa i Especial del cos de bombers
voluntaris de la Generalitat són les següents:
a) Obeir les ordres dels seus superiors i
complir les disposicions de les presents
normes i les que, per a la bona marxa del cos,
es dictin.
b) Acudir al parc amb celeritat quan se'ls
avisi o bé quan tingui notícia dels sinistres
per altres mitjans.
c) Atendre els serveis de reguarda.
d) En cas d'haver intervingut en algun sinistre
Article 30
estant lliures de servei, donar compte de la
Formació permanent i pràctiques
seva actuació al seu superior immediat.
Tant la formació permanent com les
pràctiques són obligatòries per a tots els e) Realitzar els treballs que tenen per finalitat
mantenir en condicions correctes d'ús els
membres de la secció Activa i s'ha de
locals, els vehicles, els materials, els estris,
realitzar en els respectius parcs de
bombers, en funció de calendaris anuals així com l'equip personal a fi que puguin
i en horaris i dies adequats al col·lectiu servir en tot moment per als usos a què estan
destinats.
de cada parc.
f) Assistir a les pràctiques i cursos que es
disposin.
Article 31
g) Assistir a les reunions convocades pels
Formació de perfeccionament
seus superiors.
31.1 Els bombers voluntaris poden
h) Sotmetre's periòdicament a les revisions
assistir també, amb les condicions
físiques i de medicina preventiva per tal
establertes en cada cas, a altres
d'assegurar el manteniment de les condicions
activitats organitzades per l'Escola de
Bombers de Catalunya, com ara cursos, necessàries per a la seguretat personal.
i) Totes les altres pròpies de les seves
jornades, congressos i simposis.
Article 29
Formació
29.1 La formació dels bombers
voluntaris pertoca a l'Escola de
Bombers de Catalunya, que ha d'expedir
i enregistrar els certificats i títols
corresponents.
29.2 La formació a què tenen dret els
bombers voluntaris és la de capacitació
per a les funcions següents: bàsica de
bomber, de caporal, de sergent i
d'oficial. Tenen a més dret a formació
permanent i de perfeccionament.
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funcions que estableixi la Direcció
General de Prevenció i Extinció
d'Incendis i de Salvament de Catalunya.
32.2 Els membres de les seccions de
bombers Veterans i Juvenil tenen les
funcions previstes, en termes generals,
en els articles 3.1.c) i 11.3,
respectivament, d'aquest Reglament.
Secció 2
Categories i funcions
Article 33
Categories
33.1 El cos de bombers voluntaris de la
Generalitat s'ordena jeràrquicament en
les següents categories, de major a
menor:
Oficial
Sergent
Caporal
Bomber
33.2 Correspon al Departament de
Governació establir les categories que
pot tenir cada parc de bombers i el
nombre de bombers voluntaris que,
d'acord amb aquest Reglament, puguin
pertànyer a cadascuna d'elles, tenint en
compte la dotació de bombers
voluntaris, el nombre d'habitants del
sector d'actuació o les característiques
de cada parc.

categoria de sergent.
d) Estar adscrit al parc en què l'aspirant vol
assolir les funcions corresponents.
34.3 Els requisits de l'aspirant a sergent són
els següents:
a) Ser membre de la secció Activa.
b) Haver superat satisfactòriament el curs de
sergent, el de caporal, i el curs bàsic de
bomber.
c) Tenir un mínim de tres anys d'antiguitat de
servei en actiu en la categoria de caporal.
d) Estar adscrit al parc en què l'aspirant vol
assolir les funcions corresponents.
34.4 Els requisits de l'aspirant a caporal són
els següents:
a) Ser membre de la secció Activa.
b) Haver superat satisfactòriament el curs de
caporal i el curs bàsic de bomber.
c) Tenir un mínim de tres anys d'antiguitat de
servei en actiu en la categoria de bomber.
d) Estar adscrit al parc en què l'aspirant vol
assolir les funcions corresponents.
Article 35
Cap d'agrupació i cap de parc
Cada agrupació de bombers voluntaris ha de
tenir un cap d'agrupació membre del cos de
bombers voluntaris de la Generalitat de
Catalunya. En els parcs amb adscripció
exclusiva de bombers voluntaris, el cap
d'agrupació és a la vegada cap de parc.

Article 36
Elecció i nomenament dels caps d'agrupació o
Article 34
Requisits dels bombers aspirants a cada de parc, sergents i caporals
36.1 Cada agrupació de bombers voluntaris
categoria
ha de ser comandada per un bomber voluntari
34.1 Els membres del cos de bombers
voluntaris de la Generalitat que aspiren escollit com a cap d'agrupació, el qual ha de
a exercir les funcions d'oficial, sergent o complir els requisits següents:
a) Ser membre de la secció Activa.
caporal, han de reunir els requisits
b) Haver superat satisfactòriament algun dels
esmentats en aquest article, i ser
cursos d'oficial, de sergent o de caporal,
nomenats conforme al sistema previst
d'acord amb les previsions d'estructuració del
als articles 36 i 37.
34.2 Els requisits de l'aspirant a oficial parc.
c) Estar adscrit al parc en què vol assolir les
són els següents:
funcions corresponents.
a) Ser membre de la secció Activa.
d) Tenir capacitat de comandament i eficàcia
b) Haver superat satisfactòriament el
personal per gestionar l'agrupació.
curs d'oficial, sergent i caporal.
36.2 Els membres de les seccions Activa i
c) Tenir un mínim de tres anys
Especial adscrits al parc han d'escollir,
d'antiguitat de servei en actiu en la
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mitjançant votació i per a períodes de
quatre anys, el seu cap d'agrupació o de
parc entre aquells bombers voluntaris
que reuneixin els requisits esmentats a
l'apartat anterior.
El cap d'agrupació o de parc s'ha
d'escollir per majoria absoluta en
primera votació i, si no s'assoleix, per
majoria simple en segona votació.
36.3 El cap d'agrupació o de parc
escollit, al seu torn, ha d'escollir els
bombers voluntaris que han de
desenvolupar les funcions de caporal i
sergent durant el seu mandat, entre els
bombers voluntaris del parc que
reuneixin els requisits per a ser-ho.
36.4 Els caps d'agrupació o de parc,
sergents i caporals són nomenats per
resolució del director general de
Prevenció i Extinció d'Incendis i de
Salvaments de Catalunya, d'acord amb
el resultat de les corresponents
votacions.

vehicles, materials, estris, equips personals i
condicions personals dels bombers sota la
seva dependència, en finalitzar les maniobres
i serveis i, si és necessari, prendre les mesures
per esmenar les anomalies detectades, i
donar-ne compte als seus superiors.
d) Prendre nota en els llibres de control de
totes les novetats que es refereixin als serveis
prestats, a les dependències i instal·lacions,
vehicles, materials, estris i bombers sota la
seva dependència.
e) Totes les assenyalades a l'article següent en
els parcs on no hi haurà sergents.

Article 39
Funcions del sergent
Correspon al sergent exercir les funcions
següents:
a) Dirigir els membres del parc en els
sinistres, fins que no s'hi presenti un superior,
a qui cal informar-ne per tal de garantir la
continuïtat.
b) Dirigir el parc per delegació expressa del
cap de parc.
c) Dirigir la formació pràctica del parc.
Article 37
d) Assegurar que es prenguin les dades en els
Nomenament dels oficials
sinistres i les intervencions del parc, per a la
Els oficials són nomenats pel director
confecció dels comunicats i la redacció dels
general de Prevenció i Extinció
d'Incendis i de Salvaments de Catalunya informes tècnics corresponents.
e) Acomplir qualsevol altra funció que sigui
amb l'informe previ del Consell de
Bombers Voluntaris de la Generalitat de necessària per a l'execució dels serveis que ha
de prestar o qualsevol altra tasca que li
Catalunya.
encomanin llurs superiors.
Article 38
Article 40
Funcions del caporal
Funcions de l'oficial
Correspon al caporal exercir les
Les funcions de l'oficial són les assenyalades
funcions següents:
a) Vetllar per la seguretat dels membres als punts a), d) i e) de l'article 39, i, a més:
del parc sota la seva dependència, per la a) Dirigir el parc per delegació expressa del
rapidesa de l'actuació i per l'eficàcia del cap de parc o en substitució seva.
servei que es presti, tendents a reduir al b) Controlar i supervisar la formació pràctica
dels bombers voluntaris del parc.
màxim possible els efectes dels
c) Vetllar pel compliment de les funcions
sinistres, en primer lloc sobre les
persones i també sobre els béns públics pròpies del cap d'agrupació.
d) Controlar i supervisar els treballs dels
i privats.
b) Transmetre, de forma fidel, les ordres bombers voluntaris del parc en les tasques
dels seus superiors als membres del parc d'inspecció i prevenció d'incendis i de
salvaments per ordre del comandament de la
sota la seva dependència.
c) Inspeccionar totes les dependències i Brigada.
e) Poden assumir funcions específiques de
instal·lacions del parc, així com els
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coordinació en un àmbit d'actuació
superior al parc, i de representació de la
Direcció General de Prevenció i
Extinció d'Incendis i de Salvaments de
Catalunya, mitjançant resolució que ho
autoritzi en cada cas emesa pel seu
director general i amb informe previ del
Consell de Bombers Voluntaris de la
Generalitat de Catalunya.
Article 41
Funcions del cap d'agrupació o del cap
de parc
41.1 Correspon al cap d'agrupació o al
de parc exercir les funcions següents:
a) Exercir la direcció del parc i la
representació institucional de la
Direcció General de Prevenció i
Extinció d'Incendis i de Salvaments de
Catalunya dins del seu sector d'actuació
en les funcions que li són pròpies.
b) Assistir als sinistres dins del seu
sector d'actuació.
c) Garantir el compliment del que
s'estableix en aquest Reglament.
d) Constituir els equips de guàrdia, i
establir el seu ordre d'actuació de forma
que es cobreixin sempre i
simultàniament les sortides als sinistres
i les reguardes als parcs, així com
establir la cobertura d'absències i
similars.
e) Programar i dirigir la formació
pràctica i teòrica dels bombers
voluntaris del parc.
f) Assegurar que les dependències i les
instal·lacions del parc, així com els
vehicles, els materials, els estris i els
equips personals estiguin en òptimes
condicions de funcionament.
g) Portar la gestió administrativa del
parc.
h) Prendre les mesures necessàries per a
la bona marxa del parc i donar compte
al comandament territorial corresponent
del cos de bombers de la Generalitat de
les seves activitats.
i) Donar compte al comandament
territorial corresponent del cos de
bombers de la Generalitat, per escrit,

dels sinistres on intervingui i realitzar-ne
l'informe tècnic.
j) Dirigir i programar les tasques dels
bombers voluntaris del parc en les funcions
d'inspecció i prevenció d'incendis i de
salvaments per ordre del comandament
territorial corresponent del cos de bombers de
la Generalitat.
k) Proposar i suggerir tot el que cregui
convenient per a la bona marxa i millora del
parc.
l) Convocar reunions amb el seu personal per
tal d'analitzar la marxa del parc i treure'n
ensenyaments dels sinistres en què s'ha
participat.
m) Assistir a les reunions convocades pels
seus superiors.
n) Realitzar les entrevistes i els corresponents
informes dels aspirants a ingressar en els
seccions Activa, Especial i Juvenil del cos de
bombers voluntaris.
41.2 En els parcs on hi hagi cap d'agrupació i
cap de parc del cos de bombers de la
Generalitat, el cap d'agrupació exerceix les
funcions assenyalades a l'apartat anterior dins
de l'àmbit exclusiu dels bombers voluntaris.
El cap d'agrupació ha d'exercir les seves
funcions en relació amb el cap de parc,
d'acord amb els principis de jerarquia,
col·laboració, cooperació i lleialtat amb les
respectives funcions.
Article 42
Funcions coincidents
Totes les funcions coincidents previstes als
articles 38, 39, 40 i 41 d'aquest Reglament ho
són per tal de permetre la substituïbilitat entre
els membres del cos de bombers voluntaris de
la Generalitat. En cas de coincidència de
funcions i presència simultània de categories,
preval sempre el comandament de la
categoria superior, inclòs el cap de parc.
Secció 3
Representants en el Consell de Bombers
Voluntaris de la Generalitat de Catalunya
Article 43
Elecció de representants en el Consell de
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Bombers Voluntaris de la Generalitat de
Catalunya
43.1 El conjunt de membres del cos de
bombers voluntaris de la Generalitat de
cada una de les brigades en què
s'organitza territorialment el cos de
bombers de la Generalitat ha de tenir un
representant propi al si del Consell de
Bombers Voluntaris de la Generalitat de
Catalunya.
43.2 Els representants han de ser
escollits, per períodes de quatre anys
com a màxim, pels caps de les
agrupacions de bombers voluntaris de
cada brigada, el vot dels quals s'ha de
ponderar en funció del nombre de
membres de les seccions Activa i
Especial de l'agrupació.

parc, o també als serveis logístics i/o
operatius de la Direcció General de Prevenció
i Extinció d'Incendis i de Salvaments de
Catalunya.
45.3 El director general de Prevenció i
Extinció d'Incendis i de Salvaments de
Catalunya pot autoritzar per resolució, amb
els informes previs dels caps de parc, caps
d'agrupació i/o caps dels serveis logístics o
operatius afectats, el canvi del parc de
bombers o servei a què el membre de les
seccions Activa i Especial estigui adscrit, per
causa justificada del seu canvi de residència.

Article 46
Equips de guàrdia
46.1 Els bombers voluntaris adscrits a parcs
s'organitzen en equips de guàrdia, els quals
han de ser localitzables per poder atendre les
sortides i, eventualment, la presència en els
Secció 4
Àmbit d'actuació, adscripció i equips de parcs mentre duren les sortides.
46.2 La Direcció General de Prevenció i
guàrdia
Extinció d'Incendis i de Salvaments de
Catalunya ha de proveir els equips de guàrdia
Article 44
amb la tecnologia necessària per garantir la
Àmbit d'actuació
seva localització immediata.
L'àmbit d'actuació del cos de bombers
voluntaris de la Generalitat és tot el
territori de Catalunya. Pot també actuar Article 47
Composició de l'Equip de Guàrdia
fora del territori de Catalunya, en
supòsits excepcionals o d'emergència, si L'Equip de Guàrdia està format per sis
membres de la secció Activa, d'entre els quals
la naturalesa del servei a prestar ho
cal garantir que dos tinguin el carnet de la
requereix i a petició de l'autoritat
categoria que permeti la conducció dels
competent.
vehicles del parc.
Article 45
Article 48
Adscripció
Dotació d'equips de guàrdia per parc
45.1 Els membres de la secció Activa
Els parcs amb adscripció exclusiva de
s'adscriuen als parcs de bombers de la
bombers voluntaris han de tenir una dotació
Generalitat. La Direcció General de
mínima de dos i una dotació màxima de cinc
Prevenció i Extinció d'Incendis i de
Salvaments de Catalunya, amb informe equips de guàrdia, a més del cap de parc.
previ del Consell de Bombers
Article 49
Voluntaris de la Generalitat de
Catalunya, pot adscriure membres de la Modificació de la composició i dotacions dels
equips de guàrdia
Secció Activa a altres serveis logístics
49.1 La Direcció General de Prevenció i
i/o operatius de la pròpia Direcció
Extinció d'Incendis i de Salvaments de
General.
45.2 Els membres de la Secció Especial Catalunya pot modificar la composició i/o
poden ser adscrits als parcs, sigui quina dotacions d'equips de guàrdia dels parcs, en
sigui la dotació d'equips de guàrdia del casos excepcionals, amb informe previ del
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Consell de Bombers Voluntaris de la
Generalitat de Catalunya.
49.2 En els parcs amb adscripció de
membres del cos de bombers voluntaris
i de membres del cos de bombers de la
Generalitat, l'eventual organització dels
bombers voluntaris en equips de
guàrdia, així com la seva composició i
dotació, ha de ser determinada per la
Direcció General de Prevenció i
Extinció d'Incendis i de Salvaments de
Catalunya, amb informe previ del
Consell de Bombers Voluntaris de la
Generalitat.
Disposicions addicionals
-1 Els bombers voluntaris adscrits al
Conselh Generau d'Aran es regeixen,
quant al seu règim jurídic, pel que
disposa aquest Reglament, i la seva
aplicació correspon als òrgans
competents de Era Val d'Aran.
-2 La integració a la Generalitat de
serveis de prevenció i extinció
d'incendis de les entitats locals implica
la integració automàtica dels bombers
voluntaris adscrits a aquelles entitats
locals, sens prejudici d'exigir,
posteriorment, la superació del curs
bàsic de bomber.
-3 L'edat màxima que, per a l'ingrés a la
Secció Activa, s'assenyala a l'article 6.2
d'aquest Reglament, pot ser elevada fins
als 50 anys, per resolució del director
general de Prevenció i Extinció
d'Incendis i de Salvaments de
Catalunya, a iniciativa pròpia o a petició
del Consell de Bombers Voluntaris de la
Generalitat de Catalunya, i durant els
dos primers anys des de la constitució
d'un parc de bombers amb adscripció
exclusiva de bombers voluntaris.
-4 L'Escola de Bombers de Catalunya
ha de determinar els tipus de
convalidacions entre els cursos exigits
per aquest Reglament i els cursos

realitzats anteriorment pels bombers
voluntaris, a més dels mecanismes per
facilitar l'accés al curs bàsic de bomber als
bombers voluntaris que encara no l'hagin
realitzat.
Disposicions transitòries
-1 D'acord amb la disposició transitòria
quarta de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de
regulació dels serveis de prevenció i extinció
d'incendis i de salvaments de Catalunya, els
bombers voluntaris que a l'entrada en vigor
d'aquest Reglament tenen el nomenament
corresponent, expedit per la Direcció General
de Prevenció i Extinció d'Incendis i de
Salvaments de Catalunya, passen a ser
membres del cos de bombers voluntaris de la
Generalitat de Catalunya.
-2 Els membres de la secció de Bombers
Veterans que a l'entrada en vigor d'aquest
Reglament no hagin complert els 55 anys,
mantenen aquell nomenament.
-3 Els Auxiliars de Bomber Voluntari
continuen amb aquest nomenament fins a
superar el curs bàsic de bomber i per tal de
poder ser nomenats bombers de la Secció
Activa. El termini per a la superació del curs
bàsic de bomber és de 3 anys a partir de
l'entrada en vigor d'aquest Reglament.
-4 Els caps de Cos adscrits a la Generalitat i
els adscrits al Conselh Generau d'Aran
assoleixen provisionalment, a l'entrada en
vigor d'aquest Reglament, el nomenament de
cap de parc o de cap d'Agrupació, fins que no
es desplegui el sistema d'eleccions previst a
l'article 36 d'aquest Reglament.
-5 Els caps de Cos, sots-cap de Cos i caps de
Sortida tenen prioritat en l'accés als cursos de
capacitació per a les funcions de caporal, de
sergent i d'oficial, sempre que estiguin
desenvolupant aquelles funcions en el
moment de la realització del curs.
Per a la realització del primer curs convocat
per assolir la capacitació per a sergent, els és
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eximit el compliment del requisit de
"tenir un mínim de tres anys d'antiguitat
de servei en actiu en la categoria de
caporal" que assenyala l'article 34.3
d'aquest Reglament.

Catalunya (DOGC núm. 429).
b) Ordre de 25 de febrer de 1992, per la qual
es fixen les quanties de les indemnitzacions i
les compensacions corresponents a les
prestacions dels cossos de bombers voluntaris
del Servei d'Extinció d'Incendis i de
Salvaments de Catalunya (DOGC núm.
1565).

-6 Els caps dels parcs que tinguin
adscrits bombers voluntaris poden
proposar a l'Escola de Bombers de
Catalunya l'exempció del curs bàsic de
Disposicions derogatòries
bomber a persones que, a l'entrada en
vigor d'aquest Reglament, tinguin una
experiència de 5 anys com a mínim com -1 Queden derogats el Decret 49/1982, de 22
de febrer, aprovant el Reglament dels cossos
a bombers voluntaris.
de bombers voluntaris del Servei d'Extinció
d'Incendis i de Salvaments de Catalunya, i el
-7 Els parcs que a l'entrada en vigor
Decret 169/1989, de 3 de juliol, de
d'aquest Reglament disposin d'un
nombre de bombers voluntaris per parc modificació de determinats articles del Decret
49/1982.
superior al que regula l'article 48
d'aquest Reglament, poden conservar
-2 Queden derogades totes les normes de rang
aquell número com a màxim propi del
igual o inferior a aquest Reglament que s'hi
parc. Les vacants que sorgeixin als
oposin, contradiguin o resultin incompatibles.
parcs que superin el màxim han de ser
amortitzades fins assolir el màxim
Barcelona, 5 de juliol de 1996
autoritzat.
-8 El carnet d'identificació de què
disposen els bombers voluntaris a
l'entrada en vigor d'aquest Reglament,
és vàlid fins a la seva data de caducitat
o fins l'expedició del nou carnet.
La incorporació de les novetats
previstes en aquest Reglament pel que
fa als uniformes i distintius dels
bombers voluntaris en relació amb els
actuals d'aquest col·lectiu es produirà en
funció de les disponibilitats
pressupostàries.

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Xavier Pomés i Abella
Conseller de Governació
Annex 1
Forma i característiques del carnet
d'identificació

El carnet d'identificació està confeccionat
amb plàstic PVC dur de color blanc, i les
-9 Mentre no es desplegui el previst en mides són de 85 mm per 54 mm, amb
ribetejat d'1 mm d'amplada i color vermell,
els articles 7.1 i 17.2 d'aquest
Reglament, es manté la vigència de les situat a 3 mm de les vores, que han de tenir
els cantons rodons amb 5 mm de radi. A la
disposicions següents:
part davantera figura, a l'angle superior
a) Ordre de 27 de març de 1984, per al
esquerre, l'anagrama oficial de la Generalitat,
qual es desplega l'article onzè del
Decret 49/1982, de 22 de febrer, pel que amb tres colors, vermelles les barres, groc al
fa a les proves que hauran de superar els fons i daurat l'entorn exterior. Al costat, amb
aspirants a la Secció Activa dels cossos lletres tipus helvètica fines, "Generalitat de
Catalunya"; a sota, "Departament de
de bombers voluntaris del Servei
d'Extinció d'Incendis i de Salvaments de Governació", i a sota, amb helvètica negreta,
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"Direcció General de Prevenció i
Extinció d'Incendis i de Salvaments de
Catalunya".
Al centre del carnet figura una
fotografia, gravada, de 25 mm
d'amplada i 28 mm d'alçada. A sota de
la fotografia figuren les paraules
"Bomber Voluntari", amb helvètica
majúscules i negreta, de 4 mm d'alçada
la paraula "Bomber", i de 3,5 mm
d'alçada la paraula "Voluntari". A
continuació, amb lletra fina, la secció, la
categoria i el número de bomber
voluntari.
Al dors i en sentit vertical hi ha una
banda magnètica codificada de 10 mm
d'amplada. A la part superior i al costat
de la banda magnètica figuren el nom,
el primer i segon cognom i, a
continuació, el número del DNI del
bomber voluntari.
A la part central hi ha un plafó de
signatura, de 34 mm per 25 mm, per al
bomber voluntari; i a sota, un altre
destinat a la signatura del director
general de Prevenció i Extinció
d'Incendis i de Salvaments de
Catalunya, amb les mides de 34 mm per
25 mm.
(Vegeu pàg. 6836)
Annex 2
Distintius dels membres del Cos de
Bombers Voluntaris de la Generalitat de
Catalunya
(Vegeu pàgs. 6837-6839)

