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MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’HONORS I RECOMPENSES DE LA GUÀRDIA 

URBANA DE BARCELONA I DEL SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT 

 

PREÀMBUL  

 

L’extens temps transcorregut des de que el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona va 

aprovar el 17 de setembre de 1976 l’avui vigent Reglament d’honors i recompenses dels 

membres de la Policia municipal i del Servei d’Extinció d’Incendis, ha produït en aquest text 

normatiu un natural desgast que exigeix la necessària revisió del mateix que més enllà, i 

l’adaptació de la denominació de Policia Municipal per Guàrdia Urbana de Barcelona i del 

Servei d’Extinció d’Incendis per Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, ha 

d’abordar aspectes nuclears que ara s’exposen. 

 

D’una banda, s’ha d’abordar la necessitat d’adaptar el Reglament a una distinta situació 

funcional dels membres de la Guàrdia Urbana i d’SPEIS que, com integrants respectivament 

d’uns cossos que fruit del desplegament de les previsions de la Llei 16/1991 de 16 de 

desembre de policies locals, de la Llei 4/2003 de 7 d’abril del sistema de seguretat, i de la 

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de 

salvaments de Catalunya,  han passat a constituir-se en operadors qualificats del sistema de 

seguretat i salvament de Catalunya, assolint en una evolució natural, funcions que  l’any 

1976 no formaven part de l’esquema funcional dels cossos i que determinen un nou 

estàndard de servei sota el prisma del qual procedeix, valor quins i que mèrits són 

distingibles.  

 

Resulta innegable que el sentit de servei públic de les organitzacions públiques modernes i 

en correspondència amb els paràmetres de valoració ciutadana respecte aquest servei que 

presta la Guàrdia Urbana, i els Bombers ha estat objecte d’una evolució. Aquesta evolució 

ha comportat la necessitat de respondre, amb una major exigència qualitativa i amb una 

major eficàcia, les demandes que la ciutat imprimeix, sense oblidar que molt sovint per la 

naturalesa de les pròpies funcions i en la salvaguarda dels béns i de les persones, aquests 

col·lectius s’obliguen a exposar la pròpia integritat en un nivell d’exigència diferent al de la 

resta de serveis. 

 

Amb aquest esperit, la primera finalitat passa perquè el marc dels mèrits reconeguts 

s’adeqüin al nou estàndard de qualitat de prestacions que exigeix la ciutadania, i que el 

règim de reconeixements sigui corresponent a les funcions i l’extensió de la seva prestació 

per la GUB i SPEIS del segle XXI que com a serveis per a la ciutadania, han adquirit una 

nova dimensió en un marc de riscos superior. 

 

En altre ordre de qüestions, tant l’evolució orgànica municipal com la dels principis que 

regeixen el procediment administratiu, exigeixen implementar elements d’eficàcia 

procedimental en la tramitació dels processos de reconeixement o revocació dels mèrits, 

sense que aquesta eficàcia vagi en detriment de l’avaluació ponderada i transparent dels 


















