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AGRUPACIO                                : Interior 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 3.Vetllar per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura, mitjançant la prevenció, l'extinció d'incendis i els salvaments

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Dins de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) s'adscriu el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, creat 
amb l'objectiu d'extingir incendis en zones urbanes, industrials o forestals. Tot i això amb el temps el cos de bombers ha anat creixent, especialitzant-
se i ampliant la seva cartera de serveis per adaptar-se a les noves necessitats dels ciutadans. Entre els serveis als quals dóna resposta el cos de 
bombers hi ha: 
- L'extinció d'incendis en edificacions, en via pública i en zones de vegetació. 
- Salvaments i rescats de persones en perill, en edificacions, vies de comunicació o diferents entorns del medi natural així com salvament d'animals i 
béns.
- Les actuacions relatives a mobilitat en accidents de trànsit, ferroviaris i vaixells. 
- Assistència sanitària immediata en el lloc del sinistre. 
- L'activitat preventiva que inclou la regulació, l'assessorament, les inspeccions i controls, la informació a la població i les accions per millorar la 
capacitat d'intervenció en sinistres i garantir una major seguretat en tots els àmbits. 

Població objectiu: 
El programa de Prevenció, extinció d'incendis i salvaments és de caràcter universal i, per tant, afecta a tota la població del conjunt del territori català, a 
excepció del municipi de Barcelona que disposa del seu propi cos de bombers. 

Descripció detallada de la necessitat: 

Per a la prestació dels diferents serveis, la DGPEIS disposa de 73 parcs de bombers funcionaris i 76 parcs de bombers voluntaris, els quals s'han 
complementat l'any 2016 durant l'època d'estiu amb 4 parcs d'estiu, 6 columnes mòbils i 53 punts de guaita. Tots els parcs estan equipats i dotats amb 
els mitjans humans i tècnics per atendre els serveis durant les 24 hores del dia dels 365 dies de l'any. 
Mitjans humans: a data 31/12/2015 es disposava de 2.402 bombers funcionaris i de 2.203 bombers voluntaris, aquests efectius s'han reforçat durant la 
campanya d'estiu 2016 amb 535 auxiliars d'ofici forestal i 233 efectius més de reforç. 
Mitjans tècnics: la DGPEIS disposava a data 31/12/2015 de 762 vehicles terrestres. Aquests mitjans s'han reforçat durant l'època d'estiu amb la 
contractació de 27 mitjans aeris. 
El 27 de setembre de 2016 el Govern va aprovar el Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 2017-2022. 
El pressupost per al 2017 ja inclou algunes de les actuacions previstes al Pla, com la incorporació de nous bombers, la contractació d'obres, la 
renovació de vehicles, i l'adquisició d'eines, material operatiu i equips de protecció individual. 
L'any 2015 es van efectuar un total de 61.491 actuacions en el territori català, exceptuant el municipi de Barcelona que disposa del seu propi cos de 
bombers. D'aquestes actuacions, el 29,60% corresponien a extinció d'incendis, el 17,01% a salvaments i el 13,49% a actuacions relacionades amb 
mobilitat. La resta corresponien, entre d'altres, a actuacions relacionades amb l'activitat preventiva com la realització de pràctiques i simulacres, 
activació de dispositius preventius, activitats de coneixement del territori i dels elements de risc a edificacions, cremes controlades, activitats de 
divulgació sobre perills i autoprotecció a la població. 
Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria del programa 223, de l'agrupació de Vicepresidència i 
d'Economia i Hisenda, del gestor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a qui s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions 
públiques.

Marc regulador del programa:
El programa de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments s'emmarca en la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i 
extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, el Decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la 
Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya i la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat 
en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Missió 
Vetllar per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura, mitjançant la prevenció, l’extinció d’incendis i els salvaments en el conjunt del territori 
català, a excepció del municipi de Barcelona que disposa de cos de bombers propi. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar l'organització i la gestió dels cos de Bombers (OE3.1) 
 1. Mantenir l’eficiència en l’extinció dels incendis de vegetació. 
· Garantir el servei mitjançant el reforç dels recursos humans (OE3.2) 
 1. Incrementar els efectius de bombers funcionaris amb 153 efectius. 
 2. Incrementar els efectius de bombers voluntaris amb 350 efectius de nova incorporació. 
· Renovar els recursos materials i les infraestructures del cos de Bombers (OE3.3) 
 1. Finalitzar les obres de renovació del Parc de bombers de Vilafranca del Penedès. 
 2. Iniciar l’execució de les obres de renovació de 3 parcs de bombers (Granollers, Figueres i Girona). 
 3. Renovar 32 unitats de la flota de vehicles lleugers. 
 4. Renovar 4.225 unitats d’equips de protecció individual per intervenció. 
· Fomentar la prevenció i la seguretat en l'àmbit de les emergències (OE3.4) 
 1. Mantenir les activitats de prevenció i autoprotecció adreçades a la població en un valor mínim de 1.000. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'activitats de prevenció i autoprotecció adreçades a 
la població 

Nombre OE3.4 963,00 1.201,00 1.000,00 1.000,00

2. Incorporació de nous bombers funcionaris Nombre OE3.1   153,00

3. Superfície cremada(Ha) / incendis vegetació menys de 50 
hectàrees 

Ha OE3.1 0,26 0,42 1,00 1,00

4. Subministrament de vehicles de bombers Nombre OE3.3 95,00   32,00

5. Renovació i ampliació de Parcs de Bombers Nombre OE3.3 2,00   1,00

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 149.772.125,68
2 Despeses corrents de béns i serveis 37.885.923,49
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.500,00
6 Inversions reals 4.249.057,92
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 191.908.607,09

Llocs de treball pressupostats del programa 3.324
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AGRUPACIÓ                                : Interior 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 
GESTOR DE PROGRAMA          : IT03. DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de vehicles de bombers Nombre OE3.3 762,00 762,00 762,00

2. Nombre de parcs de bombers Nombre OE3.3 156,00 155,00 155,00 153,00

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Elaborar la proposta preliminar de la llei dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments. 
2. Finalitzar la definició dels professiogrames i llocs de segona activitat del Cos de Bombers. 
3. Redissenyar el vestuari dels bombers i canviar el model de gestió. 
4. Contractar les obres dels parcs de bombers de Solsona, Balaguer i Moià. 
5. Renovar 200 equips de protecció respiratòria individual. 
6. Adquirir dues tendes de comandament pel Centre de Comandament de Bombers (CCB). 
7. Renovar les eines de rescat de víctimes en accidents de trànsit. 
8. Renovar i incrementar el material d’intervenció en incendis urbans (càmeres tèrmiques i explosímetres). 
9. Continuar amb la implementació de programes per prevenir situacions de risc en el medi natural i en la llar. 

10. Implantar i realitzar la gestió del canvi de nous sistemes de gestió de recursos i actuacions dels bombers. 

 Per tal de completar la informació d’aquesta memòria es pot consultar la memòria d’encàrrec del programa 223 de l’agrupació de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 37.885.923,49
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 1.500,00
6 Inversions reals 1.553.003,20
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 39.440.426,69

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Interior 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 224. Formació del personal de seguretat 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 5.Potenciar i ampliar les competències professionals dels col·lectius de seguretat i emergències 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El programa de formació del personal de seguretat pretén garantir la formació dels col·lectius de seguretat i emergències. La formació d'aquests 
col·lectius s'estructura en formació bàsica, de promoció, d'especialització, continuada i de formadors i, des del 2014, en formació universitària 
mitjançant els corresponents màsters i el Grau universitari en Seguretat. 
L'activitat de l'ISPC va fortament lligada a les necessitats formatives d'aquests cossos, per la qual cosa és necessari adequar els continguts formatius 
que s'imparteixen a aquestes necessitats professionals, a l'hora que es crea coneixement acadèmic en matèria de seguretat i emergències a 
Catalunya. Aquesta activitat s'ha incrementat, des de l'any 2013, per tal d'adequar la formació d'aquests col·lectius pel seu reconeixement com a grau 
mig i superior de la formació professional dels col·lectius de policies i bombers. En aquest moments també es veu incrementada, particularment pel 
que fa a coneixement acadèmic, per tal d'impartir formació universitària. 

Població objectiu: 
L'activitat de l'Institut va adreçada a tots els col·lectius que centren les seves actuacions en el món de la seguretat i les emergències, en particular, als 
cossos policials (mossos d'esquadra i policies locals) i de bombers de l'àmbit territorial de Catalunya, així com a d'altres col·lectius d'aquest àmbit com 
ara, tècnics de protecció civil, tècnics penitenciaris, agents rurals, agrupacions de defensa forestal així com estudiants del Grau en Seguretat. 

Descripció detallada de la necessitat: 

La formació i el desenvolupament professional dels col·lectius que integren el sistema de seguretat pública de Catalunya té com a finalitat facilitar 
l'adquisició de competències que permetin als membres dels cossos de seguretat i emergències desenvolupar la seva tasca amb professionalitat,
fonamentada en valors adequats i en l'adaptació constant als canvis i necessitats de la societat actual. En aquest sentit, en els darrers anys s'ha 
consolidat la formació virtual i s'han iniciat els primers passos per a la creació del Centre de Lideratge, un espai d'aprenentatge actiu per facilitar 
l'exercici del lideratge i la gestió dels equips als comandaments dels cossos de seguretat i emergències. 
La unificació de l'Escola de Policia de Catalunya i de l'Escola de bombers i Protecció Civil de Catalunya en l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
l'any 2007 ha permès aprofitar sinèrgies i generar coneixement. Des de l'any 2014 l'Institut és centre adscrit de la Universitat de Barcelona, i el 
setembre del 2017 s'iniciarà el quart curs del grau en seguretat.  Aquestes circumstàncies determinen que a hores d'ara, un dels reptes de futur més 
transcendents ha de ser organitzar, transmetre i transferir el coneixement als col·lectius professionals de la seguretat i les emergències i a la ciutadania 
en general. 
La perspectiva de la formació universitària en el marc de la formació dels cossos de seguretat i emergències ha de permetre també realitzar noves 
aproximacions a la recerca, la gestió i difusió del coneixement en la matèria, així com l'impuls de les tecnologies d'informació i comunicació. 
Aquest fet dotarà el nostre país de professionals especialitzats i preparats per al disseny, l'execució i l'avaluació de polítiques públiques, però també 
per satisfer els requeriments del teixit empresarial i de les diferents organitzacions, tant d'àmbit nacional com internacional.

Marc regulador del programa:
L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és el centre de formació integral i de recerca dels cossos i col·lectius professionals vinculats al sistema de 
seguretat pública de Catalunya, amb un àmbit d'actuació i unes funcions descrites a la Llei 10/2007, de 30 de juliol. L'Ordre ECO/319/2014, de 15 
d'octubre, aprova l'adscripció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya a la Universitat de Barcelona i la implantació de l'estudi universitari oficial 
de grau en seguretat. L'estructura de l'entitat està regulada en el Decret 160/2016, de 2 de febrer, de reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya. 

Missió 
Formació dels membres dels serveis de seguretat públics i privats, de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, d'emergències, de protecció civil i 
de vigilància, control i protecció ambientals i de l'alumnat d'estudis d'ensenyament superior; així com la generació, la gestió, la difusió i l'aplicació del 
coneixement tècnic per a seleccionar, promoure i desenvolupar els seus col·lectius professionals, i finalment la recerca en l'àmbit de la seguretat. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Desenvolupar estudis de formació universitària i superior a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (OE5.1) 
 1. Iniciar el 4t curs del grau universitari en seguretat. 
 2. Mantenir les col•laboracions amb les universitats per a la realització de cursos d’extensió universitària. 
· Potenciar la gestió del coneixement a l'Institut de la Seguretat Pública de Catalunya (OE5.2) 
 1. Incrementar un 50% el nombre de mòduls amb formació no presencial. 
 2.  Incrementar un 40% el nombre de cursos oferts a la plataforma ISPC Obert (MOOC: Massive Online Open Courses). 
· Fomentar les relacions internacionals i la recerca en l'àmbit de formació en seguretat i emergències (OE5.3) 
 1. Mantenir les jornades especialitzades en seguretat i emergències. 
 2. Mantenir el nombre d’intercanvis formatius i les col•laboracions amb altres centres de formació de seguretat. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'intercanvis formatius i col·laboracions amb altres 
centres de formació de seguretat 

Nombre OE5.3 24,00 24,00 15,00 15,00

2. Nombre d'assistents a l'Escola d'Estiu Nombre OE5.2 230,00 293,00 260,00 260,00

3. Nombre de mòduls realitzats amb formació no presencial Nombre OE5.2 33,00 68,00 100,00 150,00

4. Nombre d'alumnes formats en idioma estranger Nombre OE5.2 541,00 815,00 900,00 900,00

5. Nombre de jornades especialitzades en seguretat i 
emergències

Nombre OE5.2 16,00 15,00 16,00 16,00

6. Nombre de col·laboracions amb universitats per cursos 
d'extensió universitària 

Nombre OE5.1 2,00 2,00 4,00 4,00

7. Nombre d'alumnes matriculats en el Grau universitari de 
seguretat 

Nombre OE5.1 147,00 220,00 300,00

8. Nombre de mòduls oferts a l'ISPC obert (MOOC) Nombre OE5.2  5,00 7,00

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 4.584.352,72
2 Despeses corrents de béns i serveis 7.804.235,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 150.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 1.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 12.539.587,72

Llocs de treball pressupostats del programa 120



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

398

AGRUPACIÓ                                : Interior 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 224. Formació del personal de seguretat 
GESTOR DE PROGRAMA          : IT03. DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferències corrents per al finançament de l’activitat formativa del col·lectiu de bombers (veure memòria 224 de l'ISPC).

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 2.944.000,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 2.944.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


