
REGLAMENT DE L’AGRUPACIÓ MUNICIPAL DE VOLUNTARIS DE  
PROTECCIÓ CIVIL DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I P LEGAMANS  
 
Preàmbul 
 
La protecció Civil és un servei públic que té com a missió la prevenció i l’estudi 
de situacions de greu risc, catàstrofe o calamitat pública i la protecció i socors 
de persones i béns cas que les esmentades situacions es produeixin. 
 
En la Protecció Civil, on participen les diferents administracions mitjançant 
l’exercici de llurs respectives competències, és també important el paper de 
col·laboració voluntària dels ciutadans. 
 
Són així la prevenció i la col·laboració voluntària, conceptes sobre els quals ha 
de girar fonamentalment l'activitat de l'Agrupació municipal de Voluntaris 
objecte de regulació del present reglament, en consonància amb allò que 
disposen els articles, 1, 4 i 14 de la llei 2/1985. 
 
Per altra banda, els Plans Municipals, concreció de la competència de 
planificació territorial reconeguda en el R.D. 402/1992 als municipis, troba en 
l'Agrupació municipal de Voluntaris un important element de suport, no 
solament pel que fa al seu paper dins el Pla, sinó també pel que fa al seu 
manteniment i operativitat. En aquest sentit, el suport a la planificació municipal 
de protecció civil ha de constituir l’objectiu prioritari de l’Agrupació. 
 
L’Agrupació municipal de Voluntaris de Palau de Plegamans es configura així 
com a una entitat vinculada a la Protecció Civil i que intenta aportar a la 
societat l’esforç propi del voluntarisme realitzat desinteressadament en benefici 
de la nostra comunitat. 
 
Capítol I 
 
Aspectes generals 
 
Article 1. 
L’Agrupació Municipal de Voluntaris de Protecció Civil de Palau-solità i 
Plegamans es constitueix com a modalitat d’incorporació voluntària dels 
ciutadans a la protecció civil local orientada, principalment, a la col·laboració de 
la prevenció de situacions de greu risc, catàstrofe o calamitat pública i a la 



col·laboració en la protecció i socors de persones i béns en els casos en què 
dites situacions es produeixin. 
 
Article 2. 
L’Agrupació participa en la Protecció Civil Local: 
 
a) Col·laborant en la confecció, implantació, manteniment i divulgació referides 

a les planificacions d’emergència i, en especial, en aquelles, competència  
del municipi. 

b) Donant suport a l’operativitat de la planificació de protecció civil existent i, 
en especial, en tot allò que situi dins de les missions que pertoca a 
l’Agrupació, segons l’esmentada planificació. 

c) Col·laborant en el desenvolupament de l’autoprotecció en el marc de la 
planificació municipal de protecció civil. 

d) Col·laborant preventivament i operativament amb els diferents serveis 
competents ordinaris per tal d’evitar riscos o accidents o minimitzar, en la 
mesura del possible, els seus possibles efectes. 

e) Col·laborant amb els ciutadans i entitats ciutadanes en funcions de 
prevenció de riscos o accidents que puguin afectar persones o béns dins de 
les activitats socio-culturals del municipi. 

f) Col·laborant, en general, amb les tasques de protecció civil, d’interès pel 
municipi. 

 
 
Capítol II 
 
Dels voluntaris 
 
Secció Primera: De l’adquisició de la condició de v oluntari. 
 
Article 3. 
La vinculació dels voluntaris amb l’Ajuntament no té cap caràcter de relació 
laboral o administrativa, sinó tant sols de col·laboració voluntària per a la 
prestació del servei de protecció civil de manera gratuïta i altruista, com a mitjà 
de realització d’accions humanitàries i de solidaritat social. 
 
Article 4. 
Podran formar part de l’Agrupació municipal de Voluntaris les persones físiques 
que estiguin disposades a col·laborar voluntàriament en les activitats pròpies 
del servei de protecció civil. 



Article 5. 
Constitueixen requisits bàsics per a poder adquirir la condició de voluntari de 
protecció civil: 
 
� Ser major d’edat 
� No superar els 60 anys 
� Superar les proves d’aptitud psicofísica i, si s’escau, de coneixements que 

es determinin. 
� No haver estat inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència 

ferma. A tal efecte, les persones interessades en ser voluntaris de protecció 
civil ho hauran de sol·licitar mitjançant escrit adreçat a l’Alcaldia on es faran 
constar les dades personals, i una declaració jurada o responsable de no 
estar condemnat per sentència ferma d’inhabilitació per a l’exercici de 
funcions públiques. 
Així mateix, s’hauran de comprometre a conèixer i acceptar al contingut 
d’aquest reglament i la normativa o plans de protecció civil. 
L’interessat farà constar, així mateix, estar disposat a executar les tasques 
que li siguin encomanades per les autoritats competents o els seus delegats 
o agents. 

 
Article 6. 
Els aspirants a voluntaris que reuneixin els requisits establerts podran ser 
admesos amb caràcter provisional o definitiu. 
De ser admès amb caràcter provisional, s’establirà la superació d’un període de 
formació bàsica i una vegada superat aquest, es podrà efectuar el nomenament 
definitiu. 
 
Article 7. 
La condició de voluntaris s’adquirirà per resolució de l’Alcaldia o de la 
Conselleria Delegada. 
 
Secció Segona: Dels drets, deures i obligacions del s voluntaris 
 
Article 8. 
En les seves  actuacions operatives, els voluntaris de protecció civil tenen 
l’obligació de col·laborar amb els serveis ordinaris competents amb el seu 
major esforç, interès, disciplina i esperit social. Aquestes actuacions es 
realitzaran sempre amb supeditació a les instruccions rebudes del responsable 
del servei competent concret, segons les instruccions formulades pel Servei 
Municipal de Protecció Civil. 



Article 9. 
Els voluntaris no podran actuar com a membre de l’Agrupació Municipal de 
Protecció Civil de Palau-solità i Plegamans, fora dels actes de servei d’aquesta. 
 
Article 10. 
Els voluntaris de  protecció civil tenen el deure d’incorporar-se a la major 
brevetat possible al seu lloc de concentració en cas de catàstrofe o 
emergència. 
 
Article 11. 
Els voluntaris tenen dret i el deure d’utilitzar en els actes de servei el vestuari o 
equip que es determini. 
Fora dels actes de servei, l’ús dels esmentats elements queda prohibit. 
 
Article 12. 
Els voluntaris tenen dret a ser coberts mitjançant una assegurança d’accidents, 
pels que poguessin sobrevenir durant les actuacions de servei. L’assegurança 
comprendrà indemnitzacions per disminucions físiques, invalidesa, temporal o 
permanent, defunció i assistència sanitària. 
Els danys o perjudicis que poguessin ser causats com a conseqüència de les 
actuacions operatives imputables a l’Agrupació seran coberts per una 
assegurança de responsabilitat civil. 
 
Article 13. 
Els voluntaris en actiu tenen dret a disposar d’un document acreditatiu de la 
seva condició de voluntari, el qual tenen l’obligació de portar en totes les 
activitats de l’Agrupació on participin, quedant prohibit el seu ús amb fins 
diferents de l’expressat. 
 
Article 14.  
Els voluntaris disposaran d’un equip mínim, així com un espai on reunir-se i 
ubicar-se tant el personal com els equips. 
 
Secció Tercera: De les situacions dels voluntaris 
 
Article 15. 
Els voluntaris poden trobar-se en situació d’actiu o de reserva. 
Passaran a situació de reserva en els següents casos: 
� Absència per temps superior a tres mesos, per motius justificats i 

oportunament comunicada. 



� Incorporació al servei militar o substitutori. 
� Embaràs, atenció a la família  o malaltia. 
El voluntari que es trobi en una situació de reserva haurà de comunicar-ho a 
l’Agrupació. 
 
Article 16. 
Els voluntaris en actiu hauran de participar en la mesura del possible en els 
serveis de l’Agrupació. 
Els voluntaris en situació de reserva quedaran eximits de les obligacions 
directament inherents a la situació d’activitat. 
 
Article 17. 
El pas d’un voluntari a la situació de reserva obliga a aquest al lliurament de la 
documentació, vestuari, o equips que li haguessin estat confiats per la seva 
condició de voluntari de Protecció Civil. 
 
Article 18. 
L’Agrupació disposarà d’una fitxa individual on s’anotaran els serveis realitzats, 
sancions, distincions i altres circumstàncies o incidències que calguin. 
 
Secció Quarta: De la pèrdua de la condició de volun tari 
 
Article 19. 
Serà d’aplicació en cas de pèrdua de la condició de voluntari, la mateixa 
obligació recollida a l’article 16 pel pas a situació de reserva. 
 
Article 20. 
La pèrdua de la condició de voluntari es produirà per alguna de les causes 
següents: 
a) A petició de l’interessat 
b) Per defunció 
c) Per declaració d’incapacitat 
d) Per deixar de complir alguns dels requisits necessaris per a l’adquisició de 

la condició de voluntari. 
e) Per incompareixença a les activitats de l’Agrupació per temps igual o 

superior a tres mesos sense causa justificada. 
f) Per la negativa a complir el requeriment d’actuació referits a actuacions per 

motius de catàstrofe o sinistre. 
g) Per qualsevol altra causa contemplada en el present reglament i altra 

legislació aplicable. 



Article 21. 
Llevat dels casos expressats als punts a), b), i c), amb caràcter previ a la 
resolució de l’Alcaldia o Conselleria Delegada que declari extingida la condició 
de voluntari, es donarà audiència a l’interessat. 
 
 
Capítol III 
 
De l’organització 
 
Article 22. 
L’Agrupació s’enquadra orgànicament en el servei municipal de protecció civil 
amb les dependències jeràrquiques que resultin de l’estructura organitzativa 
municipal i sense perjudici dels sistemes d’organització que s’estableixin en els 
plans d’emergència. 
En les seves actuacions l’Agrupació dependrà operativament del responsable 
de la policia local o en el seu defecte, del servei amb què es col·labori. 
 
Article 23. 
En les adscripcions o funcions que es puguin establir per a cada voluntari es 
tindrà en compte els coneixements que, específicament, pugui tenir cada 
voluntari  en un tema en concret. 
 
Article 24. 
El desenvolupament pràctic de l’estructura de l’Agrupació serà realitzada amb 
la suficient flexibilitat per tal de permetre un bon funcionament operatiu de 
l’Agrupació. En aquest sentit, l’establiment de funcions i adscripcions que es 
realitzin en desenvolupament d'aquest reglament, s’entendran supeditades als 
serveis concrets a realitzar, els quals seran sempre que sigui possible, 
planificats i tindran un responsable que serà preferentment aquell a qui 
orgànicament li correspongui. 
En la línia del paràgraf anterior es preveurà la polivalència del voluntariat per 
les diferents tasques establertes. 
 
Article 25. 
L’Agrupació Municipal de Voluntaris  dependrà directament de l’Alcaldia-
presidència com a cap local que és de Protecció Civil o, per delegació 
d’aquesta, de la Conselleria Delegada, i s’integrarà funcionament al Servei  
Municipal de Protecció Civil. 



El Cap de l’Agrupació Municipal de Voluntaris serà designat per l’Alcaldessa-
presidenta o Conseller Delegat. 
 
Seran missions principals del Cap de l’Agrupació: 
 
� La coordinació interna del personal i operacions de servei. 
� La coordinació operativa amb els responsables dels serveis o entitats amb 

qui es col·labori. 
� Vetllar pel bon funcionament de l’Agrupació. 
� Estar informat de les incidències que afectin a l’Agrupació o als seus 

membres i donar-ne compte immediat al servei municipal de protecció civil. 
� Realitzar les adscripcions concretes en els serveis a desenvolupar seguint 

els criteris que s’estableixin. 
� Assistir al Consell de Seguretat Ciutadana amb dret a veu però sense vot. 
 
Article 26. 
Per l’Alcaldia o Conselleria delegada es podran emetre les directrius o 
instruccions necessàries per al desenvolupament del present reglament i per al 
funcionament de l’Agrupació. 
Pel Servei Municipal de Protecció Civil es formularan les propostes relatives a 
les directrius, instruccions i ordres de servei, necessari pel bon funcionament 
de l’Agrupació. 
 
 
Capítol IV 
 
De la formació 
 
 
Article 27. 
La formació dels voluntaris serà de dos tipus bàsica i específica. 
 
Article 28. 
Serà objecte de la formació bàsica l’assoliment pels voluntaris o aspirants a 
voluntari d’uns nivells de coneixement mínim referits a la Protecció Civil, on 
haurà d’estar recollit el coneixement del Pla Territorial propi del municipi. La 
superació de les activitats de formació bàsica podrà ser requisit previ pel 
nomenament com a voluntari. 
 
 



Article 29. 
Serà objecte de la formació específica el perfeccionament dels voluntaris actius 
en aspectes concrets relacionats amb les activitats de diversa mena destinades 
a millorar la preparació i coneixements dels voluntaris. 
 
 
Capítol V 
 
De les recompenses i sancions 
 
Article 30. 
Les conductes i accions dels components de l’Agrupació Municipal de 
voluntaris podran ser valorades, distingint-se les meritòries i sancionant-se, de 
conformitat al present reglament, les infraccions. 
 
Article 31. 
L’acció meritòria que suposi un nivell de dedicació superior als deures ordinaris 
podrà ser recompensada a proposta del Conseller Delegat mitjançant 
reconeixement públic decretat per l’Alcaldia. 
Així mateix l’Alcalde podrà formular proposta per a la concessió de les 
distincions que corresponguin atorgar d'altres administracions públiques per a 
actes d’aquesta naturalesa. 
 
Article 32. 
Les infraccions al present reglament se sancionaran per l’Alcaldia o Conselleria 
Delegada, prèvia la tramitació del corresponent expedient d’aplicació als àmbits 
competència de l’Administració Local, amb audiència de l’interessat. 
Les infraccions podran ser considerades lleus, greus o molt greus. 
 
Article 33. 
Es consideren faltes lleus i seran sancionades amb apercebiment o suspensió 
de la condició de voluntari fins a un mes, en atenció a les circumstàncies que 
concorrin, les següents: 
(a) La negligència en la conservació i manteniment de l’equip i material que el 

voluntari tingués al seu càrrec en el compliment de les missions 
encomanades. 

(b) El desobeïment als responsables de servei sempre que no suposi maltracte 
de paraula o obra i no afecti al desenvolupament del servei. 

(c) No presentar-se quan se’l requereixi sense causa justificada. 
 



Article 34. 
Es consideren faltes greus i se sancionaran amb la suspensió d’un mes i un dia 
a sis mesos, en atenció a les circumstàncies que concorrin, les següents: 
(a) La negativa al compliment de les missions encomanades sense causa 

justificada. 
(b) L’ús de vestuari, distintius, material o equip, en general, de l’Agrupació fora 

dels actes d’aquesta. 
(c) El deteriorament per negligència, pèrdua de l’equip, material, béns o 

documents del servei al seu càrrec o custòdia, sense menyscapte del deure 
de rescabalament econòmic. 

(d) L’omissió o incompliment del que determina el present reglament i, en 
particular, de les obligacions i deures recollits a la secció primera del Capítol 
II. 

(e) L’acumulació de dues faltes lleus. 
 
Article 35. 
Es consideraran faltes molt greus i se sancionaran amb l’expulsió de 
l’Agrupació, les següents: 
(a) Deixar de complir, sense causa justificada, les exigències del servei. 
(b) Observar mala conducta o haver estat sancionat tres vagades per faltes 

greus. 
(c) Utilitzar els distintius, identificacions o elements, en general, de l’Agrupació 

pel seu profit personal o per a la comissió d’un acte delictiu. 
(d) L’agressió de paraula o obra a qualsevol altre membre del servei o a 

qualsevol persona. 
(e) Haver estat condemnat per qualsevol acte delictiu. 
(f) La negativa a complir les sancions que li haguessin estat imposades. 
(g) L’abús en el consum de begudes alcohòliques o la seva ingerència durant 

actes de servei. 
(h) L’acumulació de tres faltes greus. 
 
Article 36. 
En la graduació de sancions es tindrà en compte els criteris següents: 
� Repercussió de la infracció en el servei o activitat. 
� Repercussió de la infracció sobre la imatge o prestigi de l’Agrupació. 
� Repercussió de la infracció sobre altres persones. 
� Intencionalitat. 
� Interès pel servei i respecte a les normes de l’Agrupació. 
 



Capítol VI 
 
 
De la normativa aplicable 
 
Article 37. 
L’Agrupació Municipal de Voluntaris estarà sotmesa en l’exercici de les seves 
funcions a : 
� La normativa legal autonòmica o estatal aplicable i plans de protecció civil. 
� El present reglament i resta de normativa municipal aplicable. 
� Les normes, instruccions o ordres de servei que es formulin en 

desenvolupament o complementació d’aquest reglament. 
 
 
 
Disposició final 
 
El present reglament entrarà en vigor en la data de publicació al BUTLLETÍ 
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Alcaldessa 
 
 
 
 
 
Teresa Padrós Casañas 
Palau-solità i Plegamans, 28 de setembre de 2000. 


