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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A efectes del que disposa la legislació vigent, s’entén per voluntariat el conjunt
de les persones que efectuen una prestació voluntària i lliure de serveis cívics o
socials, sense contraprestació econòmica, dins el marc d’una organització
estable i democràtica que comporti un compromís d’actuació a favor de la
societat i de la persona.
També s’ha de dir que, en l’àmbit municipal, es reconeix l’alcalde com a màxim
responsable en temes de protecció civil, càrrec que desenvoluparà normalment
amb la col·laboració del conseller delegat competent en la matèria. Els
ajuntaments són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i
disposen de la capacitat general d’actuació i de planificació en aquesta matèria.
Per tant, i per articular les oportunitats de col·laboració dels ciutadans,
considerats individualment; amb la Protecció Civil municipal, sembla convenient
reglamentar l’organització i funcionament del Voluntariat de Protecció Civil de
Tarragona que, a través del departament competent en la matèria de Protecció
Civil municipal, es vincularà als serveis bàsics d’intervenció en emergències i
dependrà de l’Ajuntament de Tarragona per realitzar les tasques que es
considerin adients.
Aquesta reglamentació seguirà les directrius marcades pel Decret 27/2001, de
23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions del voluntariat
de protecció civil de Catalunya.
CAPÍTOL I. LES ASSOCIACIONS DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL
DE TARRAGONA
Article 1
Les associacions de voluntaris de protecció civil, d’ara endavant AVPC, són les
associacions constituïdes d’acord amb la legislació general d’associacions, de
caràcter humanitari i altruista, sense ànim de lucre, que tenen com a finalitat
social la col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil.
Article 2
Correspon a l’Ajuntament determinar a l’AVPC que ha de quedar vinculada
funcionalment a l’autoritat municipal de Tarragona i als plans de protecció civil,
que ha de portar el nom de l’Ajuntament i que ha d’estar inscrita en el Registre
especial de les Associacions del Voluntariat de Protecció de Catalunya.
Article 3
La col·laboració ciutadana dels voluntaris, com a recurs del municipi de
Tarragona en el desenvolupament de les funcions corresponents a la protecció
civil, es duu a terme mitjançant les AVPC.
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CAPÍTOL II. DISPOSICIONS GENERALS DEL VOLUNTARIAT DE
PROTECCIÓ CIVIL
Article 4
Són voluntaris de Protecció Civil de l’Ajuntament de Tarragona les persones
que superin el programa de formació bàsica en matèria de protecció civil
organitzat per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de
Catalunya i nomenats per l’alcalde de Tarragona.
Article 5
L'àmbit d’actuació del voluntariat de Protecció Civil és el municipi de Tarragona,
si bé es podrà col·laborar amb altres municipis en la forma que estableix la
normativa vigent de protecció civil.
CAPÍTOL III. FUNCIONS DEL VOLUNTARIAT DE PROTECCIÓ CIVIL
Article 6
Els voluntaris tenen la funció de col·laborar amb l’Ajuntament de Tarragona en
les tasques de protecció civil que determina la normativa vigent i, en concret,
en les següents activitats:
a) Realització de serveis preventius d’informació i recolzament als altres
cossos de socors i seguretat en els actes de concurrència massiva de
ciutadans o de perillositat especial, que es podran reflectir en un calendari
anual d’activitats, d’acord amb els plans d’actuació i coordinació establerts.
b) Col·laboració en situacions d’emergència o preemergència mitjançant la
realització de retens, recolzament logístic, etc., sempre d’acord amb les
actuacions previstes en els diferents plans d’emergència o d’actuació i sota
les indicacions del director del pla, de l’autoritat municipal o de la
Conselleria delegada de Protecció Civil.
c) Col·laboració amb la Conselleria delegada Protecció Civil de l’Ajuntament
de Tarragona en actuacions de possibles emergències; implantació i
actualització de plans d’actuació i realització de simulacres dels plans
existents.
d) Col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona en tasques de divulgació i
d’informació a la població en matèries de protecció civil.
e) La possible col·laboració i/o assistència en situacions d’emergència que es
puguin produir fora del terme municipal de Tarragona, prèvia sol·licitud de
les autoritats del lloc corresponent i autorització de l’Ajuntament de
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Tarragona, d’acord amb el que estableix la legislació vigent, coordinats per
la Conselleria delegada de Protecció Civil.
f) La comunicació a la Conselleria delegada de Protecció Civil de l’Ajuntament
de l’existència de fets o circumstàncies que puguin suposar un risc per a les
persones, els béns o el medi ambient.
Qualsevol altre servei que pugui sol·licitar la Conselleria delegada de Protecció
Civil de l’Ajuntament de Tarragona.
CAPÍTOL IV. EL VOLUNTARIAT
Article 7
La vinculació del voluntariat amb l’Ajuntament de Tarragona no té caràcter de
relació laboral o administrativa. La relació és de col·laboració voluntària,
gratuïta i altruista, com a mitjà de realització d’accions humanitàries i de
solidaritat social.
Article 8
.- El voluntari ha d’acreditar el compliment dels següents requisits:
a) Tenir la majoria d’edat.
b) Ser resident a Catalunya, preferentment al municipi de Tarragona.
c) Ser membre de l’AVPC.
d) Superar el programa de formació bàsica en matèria de protecció civil de la
Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
e) Superar les proves que, si s’escau, determini l’Ajuntament de Tarragona.
f) Participar en les activitats de l’AVPC de col·laboració amb l’Ajuntament de
Tarragona, que no seran inferiors a 60 hores durant l’any natural.
Article 9
La persona interessada sol·licitarà la seva incorporació com a voluntari
mitjançant una sol·licitud en el Registre General de la corporació, en qualsevol
de les modalitats previstes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, i amb la
documentació següent:
a) Fotocòpia del NIF.
b) Fotocòpia del carnet de conduir.
c) Compromís de conèixer i acceptar el contingut d’aquest Reglament, i la
normativa i la planificació aplicables en matèria de protecció civil. En aquest
compromís s’hi farà constar que la persona interessada executarà les
5
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tasques que li siguin encomanades per les autoritats competents, així com
pels agents i els responsables dels serveis amb què col·laborin.
d) Altres, especificades en el full d’inscripció.
Article 10
El voluntari que reuneixi els requisits que estableix la normativa vigent i en
aquest reglament serà nomenat per l’Ajuntament de Tarragona voluntari de
Protecció Civil i se li entregarà l’acreditació corresponent.
Article 11
La condició de voluntari faculta únicament per a la realització de les activitats
corresponents a aquesta condició, situacions d'emergència, risc greu,
catàstrofe o calamitat pública, així com les de col·laboració que estableix la
normativa vigent i aquest reglament.

CAPÍTOL V. SITUACIONS DEL VOLUNTARI DE PROTECCIÓ CIVIL
Article 12
El voluntari podrà trobar-se en situació d’actiu o en situació de reserva.
La situació d’actiu és aquella en què el voluntari duu a terme una col·laboració
regular amb la Protecció Civil del municipi de Tarragona, per a la qual cosa
haurà de pertànyer a una AVPC i estar degudament nomenat per l’autoritat
municipal.
Article 13
La situació de reserva es produeix en els supòsits que estableix la normativa
vigent, en què el voluntari no duu a terme una col·laboració regular i contínua
amb l’Ajuntament, sinó en serveis concrets, puntuals i de caràcter discontinu, o
bé la col·laboració és inferior a 60 hores anuals.

Article 14
El voluntari conclourà definitivament la col·laboració amb l’Ajuntament de
Tarragona en els casos següents:
a) Petició de la persona interessada
b) Incompliment injustificat del compromís de participació mínima de 60 hores
durant l’any natural
c) Inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics per sentència ferma
6
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d) Pèrdua dels requisits per ser membre de la AVPC
e) Negativa a complir el requeriment de prestació d'activitat en una zona
sinistra determinada o a romandre-hi, tal com li hagi estat encomanat
f) En els casos que estableix la normativa vigent
El voluntari passarà a la situació de reserva a petició de la persona interessada
o en els casos que estableix la normativa vigent.
Article 15
Acordada la baixa definitiva o el pas a la situació de reserva, i un cop notificat a
la persona interessada, aquesta persona haurà de lliurar immediatament, a la
Conselleria delegada de Protecció Civil, la documentació de la identitat, els
distintius, i el vestuari, uniformitat, material, equip i altres elements que li hagin
cedit a la seva AVPC.
Article 16
El voluntari en situació de reserva que vulgui passar a la situació d’actiu ha de
sol·licitar la reincorporació de forma explícita i complir els requisits necessaris
que estableixen la normativa vigent i aquest reglament per a l’adquisició de
personal voluntari de Protecció Civil.
Article 17
En tots els casos serà expedit, per aquest Ajuntament, i a petició de la persona
interessada, un certificat en el qual constin els serveis prestats i la causa per la
qual va acordar-se la baixa o el pas a la situació de reserva.
Article18
La Conselleria delegada de Protecció Civil portarà un registre de cada voluntari
de Protecció Civil, on constarà la situació d’actiu o de reserva, el nomenament
de responsabilitats, les activitats formatives, les recompenses, les sancions i
les altres incidències relacionades amb la col·laboració prestada. El tractament
de les dades de caràcter personal seran degudament protegides, segons
estableix la normativa vigent.
CAPÍTOL VI. SOL·LICITUDS
VOLUNTARIAT

PER

DEMANAR

EL

SERVEI

DEL

Article 19
Poden demanar el servei dels voluntaris de Protecció Civil qualsevol
Conselleria o àrea de l’Ajuntament, organismes o empreses municipals o
7
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entitats de la ciutat de Tarragona, per a la realització d’actes de pública
concurrència i sempre que tinguin o no el caràcter de gratuïts. En aquest últim
cas, la Conselleria delegada de Protecció Civil valorarà prèviament si el servei
sol·licitat és d’interès per a la ciutat.
Article 20
Les sol·licituds de serveis de les Conselleries, àrees de l’Ajuntament,
organismes o empreses municipals podran adreçar-se directament a la
Conselleria delegada de Protecció Civil per correu electrònic.
Article 21
Les entitats de la ciutat que sol·licitin el servei del voluntariat de Protecció Civil
hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’Ajuntament de Tarragona i, presentar una sol·licitud a l’OMAC de la corporació
amb la següent documentació:
a) Fotocòpia del NIF del sol·licitant o representant signatari de la sol·licitud
b) Fotocòpia del NIF de l’entitat
c) Projecte de l’activitat, recorregut i calendari
d) Número d’inscripció en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de
l’Ajuntament
Les sol·licituds s’han de presentar, amb 15 dies d’antelació, com a mínim, a la
data de realització del servei. L’acte per al qual es demana el servei serà
gratuït, normalment. La realització del servei resta sotmesa a la disponibilitat de
l’AVPC. La mera presentació de la sol·licitud no pressuposa l’obligació per als
voluntaris de Protecció Civil de realitzar el servei.
Article 22
El criteri per resoldre les sol·licituds serà segons si els serveis demanats
s’ajusten o no a les funcions atribuïdes al voluntariat de Protecció Civil, per la
normativa vigent i l’article 6 d’aquest reglament.

CAPÍTOL VII. DE L’ORGANITZACIÓ DEL VOLUNTARIAT
Article 23
El voluntariat de Protecció Civil depèn directament de l’alcalde o l’òrgan
competent en qui delegui.
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Article 24
El voluntariat es coordinarà amb l’Ajuntament de Tarragona mitjançant les
AVPC.
Article 25
El voluntariat de Protecció Civil s’estructura en equips que podran agrupar-se
en seccions especialitzades i aquestes en altres divisions organitzatives. Totes
elles sota el comandament d’un coordinador, que serà el cap de la unitat del
voluntariat de Protecció Civil. Segons el Decret 27/2001 de la Generalitat de
Catalunya, article 27.
Els equips, seccions i altres divisions organitzatives estaran integrades pel
nombre suficient de voluntaris per preveure la seva eficàcia en cas d’actuació i
comandats per una persona responsable, que serà nomenada per l’alcalde o
l’òrgan competent en qui delegui, a proposta de la AVPC. La designació de
responsable constarà en l’acreditació que expedeixi l’Ajuntament.
Article 26
La Conselleria delegada de Protecció Civil podrà elaborar instruccions que
regulin les característiques i peculiaritats de la divisió organitzativa del
voluntariat de Protecció Civil de Tarragona.
CAPÍTOL VIII. FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT
Article 27
La formació tindrà com a finalitat primordial facilitar la capacitació permanent
dels integrants de cada equip, per tal d'obtenir condicions d'eficàcia òptimes.
Article 28
L'activitat formativa es desenvoluparà seguint els criteris següents:
a) Cursos de formació bàsica dels aspirants seleccionats per formar part de
l'AVPC.
b) Cursos de formació específica relatius als diferents llocs funcionals i de
responsabilitat determinats en la unitat del voluntariat de Protecció Civil
c) Cursos generals, de perfeccionament i de formació humanitària per als
voluntaris que pertanyin a cadascun dels equips
d) Exercicis pràctics, amb caràcter periòdic, per millorar la preparació dels
components dels grups
Els cursos es faran a petició de la AVPC i tindran un contingut teòric, pràctic i
humanitari, bàsicament de tipus tècnic, determinat de conformitat amb la
9
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normativa vigent de les diferents administracions públiques amb competència
en matèria de protecció civil. La Conselleria delegada de Protecció Civil
participarà econòmicament sempre que o consideri oportú.
CAPÍTOL IX. UNIFORMITAT
PROTECCIÓ CIVIL

I

VESTUARI

DEL

VOLUNTARIAT

DE

Article 29
Elements d’uniformitat:
29.1 Es defineix com a uniformitat el conjunt de normes que regulen el disseny,
el color, les característiques i l’ús del vestuari, els distintius, els emblemes,
l’equip i altres complements de què es disposa per dur a terme les diverses
activitats i funcions de l’AVPC.
29.2 L’AVPC regularà els elements d’uniformitat, a les directrius tècniques
harmonitzadores elaborades i aprovades per la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya i a les determinades per el propi municipi.
Article 30
Vestuari:
30.1 El vestuari és el conjunt de peces reglamentàries que constitueixen
l’uniforme necessari per desenvolupar les diferents tasques assignades a
l’AVPC
30.2 Les peces de l’uniforme s’han de mantenir en un estat perfecte de
conservació i neteja. Correspon al cap d’unitat de vetllar per la correcta
uniformitat i presentació dels membres de l’AVPC.
30.3 Els emblemes tenen com a finalitat la identificació externa de les persones
que formen part del col·lectiu de l’AVPC. Hi ha tres tipus d’emblema:
a) Carnet d’identificació de voluntari de l’AVPC
b) Emblema de gorra
c) Emblema de pit i braç
Excepte autorització expressa del cap d’unitat de l’AVPC, o regulats per els
seus estatuts,no es poden utilitzar emblemes diferents als enumerats.
Article 31
Ús de la uniformitat:
31.1 Tots els membres de l’AVPC que participin en un servei determinat,
estaran obligats a portar l’uniforme reglamentari que designi l’Associació. Així
mateix, l’Associació lluirà el corresponent material d’uniformitat.
10
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31.2 L’uniforme és d’ús obligatori per a tots el membres de l’Associació durant
els actes de servei, i està prohibit utilitzar-lo incompletament o incorrectament.
Les diferents peces de l’uniforme s’hauran de portar degudament botonades, i
el calçat haurà d’estar net, i igualment la peça de cap es portarà correctament
centrada sense estar inclinada i la visera a l’altura de la vista.
31.3 Els membres de l’AVPC han de portar, com a mínim, una armilla amb una
banda reflectora a la part anterior i posterior sobre la qual han de figurar les
paraules "Protecció Civil" i a la part superior esquerra davantera un distintiu on
ha de figurar el nom i l’escut del municipi. Ambdós elements segons les formes
i les característiques descrites en l’annex 2 del Reglament d’Associacions de
Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya (Decret 27/2001, de 23 de gener de
la Generalitat de Catalunya).
31.4 Els membres de l’AVPC. No estan obligats a dur l’uniforme en anar a
incorporar-se al servei o després que s’acabi. Ara bé, si el porten, s’ha
d’utilitzar de la manera indicada en l’apartat anterior.
31.5 Fora de servei o dels actes que es deriven de les seves funcions, està
prohibit l’ús de l’uniforme, excepte en aquells casos que ho autoritzi el cap
d’unitat de l’AVPC.
31.6 La pèrdua o sostracció de peces de vestuari i equip, en cap cas eximeix
de complir allò que es disposa en els articles anteriors sobre vestuari i
uniformitat i s’ha de comunicar immediatament al cap d’unitat. Aquest ho
comunicarà al president de l’Associació, qui disposarà la pràctica de la
informació pertinent per esclarir els fets. Si a partir d’aquesta informació en
resulta culpa o negligència que constitueix falta disciplinària, la reposició de les
peces o els efectes desapareguts aniran a càrrec de l’interessat.
31.7 El canvi d’uniformitat en les diferents estacions de l’any és discrecional, i
correspon al cap d’unitat determinar la uniformitat que s’ha d’utilitzar, segons
les diferents peculiaritats. Quan es puguin utilitzar simultàniament dues o més
peces del mateix tipus d’uniforme corresponent a diferents estacions, ha de ser
el cap del servei corresponent qui disposi la utilització d’unes i altres, d’acord
amb els horaris i les tasques assignades.
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CAPÍTOL X. DRETS I OBLIGACIONS DELS VOLUNTARIS
Drets
Article 32
El voluntari té dret a fer ús de la uniformitat, emblemes, distintius i equips de
servei en els actes o intervencions en què quals sigui requerit, a efectes
d'identificació.
Article 33
El voluntari té dret a formular, per escrit, les seves peticions, suggeriments i
reclamacions a l'alcalde o al regidor delegat de Protecció Civil, mitjançant
l’AVPC.
Article 34
Els riscos derivats del servei del voluntariat i aquells que puguin sobrevenir
quan la seva actuació hagi estat sol·licitada per l’autoritat municipal, estaran
coberts per l’assegurança general d’accidents de l’Ajuntament de Tarragona,
segons la quantia que determini la normativa vigent i, que inclourà a
indemnització per disminució física, invalidesa temporal o permanent i mort.
Els danys i perjudicis que puguin causar els voluntaris en la seva actuació
estaran, igualment, coberts per l’assegurança de responsabilitat civil de
l’Ajuntament, segons la quantia que determini la normativa vigent.
Deures
Article 35
El voluntari haurà d’assistir a la crida de les autoritats de Protecció Civil en els
casos d’activació de plans, presentar-se amb la màxima urgència en el lloc
indicat, llevat dels casos d’impossibilitat, degudament justificats.
Article 36
El voluntari haurà de col·laborar amb l’Ajuntament de Tarragona en la
realització de serveis preventius d’informació, situacions d’emergència i
preemergència, planificació i implantació de plans d’emergència i, en general,
qualsevol altre servei que en matèria de prevenció pugui sol·licitar l’autoritat
municipal i/o la Conselleria delegada de Protecció Civil.
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Article 37
El voluntari estarà obligat a complir els seus deures reglamentaris i a cooperar
amb la màxima diligència, interès i esperit social en qualsevol missió
encomanada al grup del qual formi part.
Article 38
Haurà d’abstenir-se d’actuar al marge de les activitats establertes per l’autoritat
de Protecció Civil, sense excloure les obligacions que els puguin correspondre
com a ciutadans.
Article 39
El voluntari només podrà utilitzar l’uniforme o altres distintius de Protecció Civil
quan actuï en situació d’emergència, actes o activitats relacionades amb les
seves funcions i amb l’autorització de l’autoritat municipal.
Article 40
Qualsevol tipus d’activitat que efectuï el voluntari relacionada amb temes de
protecció civil, que es desenvolupi a la via pública, llocs de pública
concurrència o empreses, requerirà el vistiplau de l’autoritat municipal.
Article 41
El voluntari té com a obligació mantenir i conservar, en perfectes condicions
d'ús, el material i l’equip que li hagi estat confiat i seguir les normes establertes
per al seu ús, que serà sempre en serveis en què participi l’AVPC, com a
col·laborador de l’Ajuntament i, es compromet a abonar els danys que hi pugui
ocasionar a causa del tracte inadequat.
Article 42
Respectar l’estructura funcional orgànica de l’AVPC i la determinada per a
l’activitat en què participi, segons el criteri de jerarquia que estableix la
normativa vigent.
Article 43
El voluntariat de Protecció Civil, mitjançant l’AVPC, mantindran informat, en tot
moment, l’Ajuntament de les activitats de l’entitat.
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CAPÍTOL XI. RECOMPENSES I SANCIONS
Article 44
L’activitat altruista, solidària i no lucrativa exclou tota remuneració, però no
impedeix el reconeixement dels mèrits del voluntariat i, per tant, la seva
constatació a efectes honorífics.
Article 45
La conducta del voluntari serà objecte de valoració pels procediments que
s'estableixin en el desenvolupament d'aquest Reglament. Es distingiran com
calgui les conductes meritòries i seran sancionades, de conformitat amb el que
estableix aquest Reglament, les infraccions que s’hi hagin previst.
El reconeixement de les conductes meritòries correspon a l’alcalde o al regidor
en qui delegui, d’acord amb la proposta de la persona responsable del servei
de Protecció Civil o, si escau, del president de l’AVPC.
Les recompenses i sancions seran anotades a l'expedient personal de la
persona interessada.
Article 46
Són accions meritòries, entre altres, aquelles que impliquin un nivell de
dedicació superior als deures ordinaris del servei o bé risc per a la vida o la
integritat del voluntari.
La valoració de les conductes meritòries es realitzaran mitjançant
reconeixements públics, diplomes, medalles i altres distintius que consideri
adients l’autoritat municipal esposades a l’ANNEX 1 d’aquest Reglament.
Article 47
Les infraccions previstes en aquest Reglament seran sancionades per l'alcalde
amb prèvia tramitació de l’expedient corresponent, en el qual es garantirà el
tràmit d’audiència a la persona interessada.
Article 48
Les faltes seran lleus, greus o molt greus.
1. S'estimaran com a faltes lleus i se sancionaran amb la suspensió de fins a un
mes, ateses les circumstàncies que hi puguin concórrer, les infraccions
següents:
a) La descurança en la conservació i en el manteniment de l'equip i/o material
que tingués al seu càrrec en el compliment de les missions encomanades.
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b) La desobediència als responsables del servei, quan això no suposi
maltractaments de paraula o de fet i no afecti el servei que s'hagi de
complir.
c) Les infraccions i/o omissions lleus d’aquest reglament.
2. Es consideraran faltes greus i seran sancionades amb suspensió d’un a sis
mesos, ateses les circumstàncies que hi puguin concórrer, les infraccions
següents:
a) La negació al compliment de les missions que li siguin encomanades sense
causa ni justificació.
b) La utilització, fora dels actes propis del servei, de l'equip, material i distintius
de Protecció Civil.
c) El deteriorament per negligència o la pèrdua de l'equip material, de béns i
documents del servei que estiguin al seu càrrec i/o custòdia.
d) Les omissions i/o infraccions greus establerts en aquest Reglament i en
particular a l'article 6.
e) L'acumulació de tres faltes lleus.
3. Seran faltes molt greus i sancionades amb expulsió les infraccions següents:
a) Deixar de complir, sense causa justificada, les exigències del servei.
b) Mantenir una conducta dolenta o haver estat sancionat reiteradament per
faltes greus.
c) Haver estat condemnat per qualsevol acte delictiu, a excepció de les
condemnes derivades d'accidents de circulació.
d) Utilitzar o exhibir indegudament les identificacions del servei.
e) L'agressió de paraula i/o fet a qualsevol membre del servei i la
desobediència que afecti la missió que s'hagi de complir.
f) f) Negar-se a complir les sancions de suspensió que li siguin imposades.
g) L’incompliment molt greu del que estableix aquest Reglament i en especial
del que disposa l'article 6.
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CAPÍTOL XII. DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Article 49
L’alcalde o l’òrgan competent en qui delegui, a proposta de la Conselleria de
Protecció Civil, dictarà les instruccions i directrius que siguin necessaris per al
desenvolupament i l’aplicació d’aquest reglament.
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ANNEX. DISTINCIONS I CONDECORACIONS DE PROTECCIÓ CIVIL
MUNICIPAL.
1. Objecte de l’annex
És objecte del present annex al Reglament del voluntaris de Protecció Civil
municipal de Tarragona l’establiment i normalització de les distincions i
condecoracions de què puguin fer-se mereixedors els components del cos de
voluntaris de Protecció Civil de Tarragona, a través de la seva relació de servei.
La realització pels membres de Protecció Civil de Tarragona d’actes destacats
durant la prestació de servei, així com el manteniment al llarg de la vida de
voluntari d’una conducta exemplar, podran ser objecte de l’adequada distinció
mitjançant la concessió de mencions honorífiques i condecoracions.
2. Tipus de distincions
a) Felicitació personal publica pel Ple municipal
b) Concessió de la Medalla de Serveis en les seves diferents classes i
categories
3. Les distincions podran ser concedides als components dels voluntaris de
Protecció Civil, i als de la resta de forces i cossos de seguretat, així com a
qualsevol persona natural o jurídica que s’hagi destacat en la col·laboració amb
els serveis de Protecció Civil.
4. Les felicitacions tenen per objecte destacar les actuacions del personal de
Protecció Civil que excedeixin notòriament en el compliment del servei, o que
per l’eficàcia dels seus resultats, o per risc que comportin, hagin de ser
considerades com a meritòries. Les felicitacions es formularan per escrit i seran
públiques.
5. Condecoracions
Les medalles de serveis municipals podran ser de les següents classes:
a) Medalla a la permanència en el Servei
b) Medalla al Mèrit del Voluntari
c) Medalla al Sacrifici en el Compliment del Deure
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6. La Medalla de Permanència en el Servei s’atorga a qui està en servei actiu
en el cos de voluntaris, no té antecedents disciplinaris o aquests han estat
cancel·lats i ha prestat servei durant el període següent:
- 1a categoria: 20 anys de servei
- 2a categoria: 15 anys de servei
- 3a categoria: 10 anys de servei
A aquests efectes, són computables els anys de servei prestats en altres
cossos de Protecció Civil, sempre que més de la meitat del període
correspongui a serveis prestat a la Protecció Civil de Tarragona.
7. La Medalla al Mèrit de Protecció Civil podrà ser concedida als seus
membres en dues modalitats:
- Vermella: als qui realitzin serveis de caràcter destacat que, per la
importància dels resultats obtinguts o per haver comportat un notori risc físic,
puguin ser considerats especialment rellevants.
- Blanca: als qui hagin evidenciat una constant dedicació i abnegació en el
compliment dels deures dels seu càrrec, sobresortint pel seu treball diari,
responsable i professional.
8. La medalla al Sacrifici en el Compliment del Deure podrà atorgar-se als
qui, en acte de servei o amb ocasió d’aquest servei, pateixin lesions
d’importància, sempre que les lesions no siguin conseqüència d’un accident
fortuït, ni en l’actuació concorrin intencionadament, negligència, imprudència o
imperícia del lesionat. Podrà ser d’or o d’argent.
La categoria d’or podrà concedir-se quan, de les lesions sofertes, resultin la
mort de l’interessat o la pèrdua d’un membre principal o seqüela que generi
incapacitat permanent per al servei.
La categoria d’argent podrà concedir-se als qui pateixin lesions greus, de les
quals es derivin pèrdues anatòmiques o funcionals no constitutives
d’incapacitat permanent per al servei.
9. Format de les condecoracions
El format de les condecoracions s’aprovarà mitjançant acord plenari i, en tot
cas, en el seu anvers contindrà l’escut de la ciutat. Al revers s’indicarà la classe
i categoria de la medalla. Les condecoracions aniran subjectes a una cinta, la
qual estarà dividida de dalt a baix, en sentit vertical, en dues parts. La part
esquerra correspondrà al color de la classe i a la dreta de la categoria.
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Els colors corresponents a les classes seran els següents:
- Medalla a la Permanència en el Servei: distintiu carabassa.
- Medalla al Mèrit Voluntari: distintiu blau marí
- Medalla al Sacrifici en el Compliment del Deure: distintiu vermell
Els colors corresponents a les categories seran els següents:
- Medalla a la Permanència en el Servei:
- 1a categoria: distintiu vermell

- 2a categoria: distintiu groc

- 3a categoria: distintiu blanc

- Medalla al Mèrit de Protecció Civil
Blau marí: distintiu vermell

Blau marí: distintiu blanc

- Medalla al Sacrifici en el compliment del Deure:
Categoria d’or: distintiu daurat
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Categoria d’argent: distintiu argent

La utilització de les condecoracions quedarà circumscrita als actes en què es
vesteixi uniforme de gala. Amb la uniformitat ordinària del servei s’utilitzaran
passadors d’acord amb cada classe i categoria. En els passadors tindran
format d’una tireta de color platejat, de 5 mm per 30 mm, a l’interior del qual
apareixen els colors corresponents a la classe i categoria de la condecoració
respectiva.
Als titulars de les felicitacions i condecoracions se’ls expedirà un diploma on
consti l’acord de concessió signat per l’alcalde-president de la corporació.
10. Procediment per a la seva concessió
La concessió de felicitacions i condecoracions correspondrà al Ple municipal.
La proposta per a la seva concessió correspondrà a l’alcalde, previ expedient
informat per la Conselleria delegada de Protecció Civil.
La medalla al Sacrifici en el Compliment del Deure es pot atorgar a títol pòstum.
En el supòsit de mort ocorreguda notòriament en les circumstàncies previstes
en l’article 8 d’aquest Reglament, es pot atorgar provisionalment la medalla de
servei de la categoria d’or, mitjançant un decret de l’Alcaldia, sense perjudici de
la instrucció ulterior de l’expedient corresponent i del posterior acord
confirmatori del Consell Plenari.
El lliurament de les distincions i condecoracions als interessats es farà,
normalment, coincidint amb la celebració de la festivitat del Dia del Voluntari de
Protecció Civil.
11. Registre de les distincions i condecoracions
La Secretaria General de la corporació durà un registre de les condecoracions
concedides amb la numeració correlativa.
Les felicitacions i condecoracions seran anotades a l’expedient personal de
l’interessat, i podran ésser considerades com a mèrit especial en els barems
als concursos que convoqui la corporació municipal.
12. Renovació de les condecoracions
En el cas que algun condecorat amb la Medalla al Mèrit de Protecció Civil o
amb la Medalla al Sacrifici en el compliment del Deure cometi algun acte
contrari a la dignitat individual, professional o social, se li revocarà la concessió,
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prèvia incoació, d’ofici o a instància de part, d’un expedient contradictori, en el
qual es donarà audiència a l’interessat. L’acord definitiu l’ha d’adoptar el
Consell Plenari i comportarà la supressió del nom del condecorat en el llibre
registre abans esmentat.
ENTRADA EN VIGOR
P.D. del secretari general,

M. Neus Roig Moncada
Cap del Departament Administratiu de Protecció Civil
Tarragona, 14 de desembre de 2011
DATES DE PUBLICACIÓ A BUTLLETINS I DIARIS OFICIALS
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