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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          : IT08. Despeses de personal bombers 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 bombers funcionaris i voluntaris Nombre OE3.1 4.719,00 4.605,00 4.572,00 4.834,00

2. Nombre d'auxiliars forestals Nombre OE3.1 591,00 592,00 592,00 592,00

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Incorporar 153 bombers funcionaris de l’escala bàsica. 
2. Finalitzar la convocatòria de promoció interna de 57 caporals i 22 sergents. 
3. Realitzar el procés selectiu per incorporar  18 efectius de l’escala executiva i 7 efectius de l’escala superior. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 149.772.125,68
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
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 149.772.125,68

Llocs de treball pressupostats del gestor 3.324


