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1 La direcció
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1.1. Reconeixements
Aquest any, el cos de Bombers figura a l’enquesta de serveis municipals, coordinada per
l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament i realitzada l’últim trimestre de l’any. Aquesta
enquesta, amb un univers de 6.000 entrevistes personals, és una eina fonamental per
conèixer la valoració que fa la ciutadania dels serveis públics que té al seu abast.
El resultat obtingut pels Bombers de Barcelona (8,1 punts sobre 10) demostra l’alta
consideració que la població de la ciutat té del cos. És la nota més alta dels 26 serveis
valorats, per davant de les biblioteques públiques (7,9) i els centres cívics (7,6). A més, un
30,8% de les persones enquestades opina que en el darrer any el servei ha millorat.

Per continuar en aquesta línia, s’està millorant el sistema de gestió de dades a fi de
centralitzar tota la informació del Servei i així tenir una única imatge corporativa, unificant
missatges de prevenció i sensibilització. Així, es pretén que l’ofici sigui més transparent i es
visibilitzin millor els nostres valors, així com els actes en què participem o que organitzem i
altres activitats.

D’altra banda, el 26 de març es va entregar al cos de Bombers el premi La Clau de
Barcelona. Els Amics de la Clau de Barcelona són un club d’empresaris que va néixer amb la
voluntat de retre homenatge a aquelles persones que amb el seu esforç i treball
contribueixen al bon nom de Barcelona mitjançant l’atorgament de trofeus en forma de
clau.
Aquesta ha estat la primera vegada, en les més de cinc dècades d’història de la distinció,
que aquesta es lliura a una institució i no pas a una persona.
El president dels Amics de la Clau de Barcelona va destacar precisament que la decisió de
distingir una institució com els Bombers de Barcelona ha comportat fins i tot un canvi en
els estatuts de l’entitat, “canvi que s’ha fet per unanimitat, ja que tota la nostra junta
directiva va coincidir en què era un reconeixement absolutament merescut. Els barcelonins
podem estar orgullosos de tenir un cos com aquest”.

1.2. Jornades i divulgació
Jornada sobre Seguretat contra Incendis en Hospitals i Residències
La seguretat en cas d’incendis en hospitals i residències va ser el tema de la jornada
celebrada el 14 de març a l’Espai Bombers, coorganitzada per Bombers de Barcelona i el
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Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya. Va ser moderada pel coordinador del
Grup de Treball d’Espai Bombers i membre de la junta del CLÚSIC (Clúster de Seguretat
contra Incendis de Catalunya). L’objectiu era posar de manifest els reptes als quals han de
fer front aquests tipus de centres. Hi van participar més de vuitanta persones.
La jornada va constar de dues parts. La primera va tractar sobre la complexitat de la gestió
d’emergències en hospitals i residències geriàtriques i la realitat que sovint passa
desapercebuda: cada any els bombers fan entre deu i dotze intervencions en hospitals o
residències hospitalàries. D’altra banda la cap de Seguretat de la Vall d’Hebron va parlar
sobre la gestió de la seguretat a la Vall d’Hebron, el campus hospitalari més gran de
Catalunya.
El segon bloc va tractar sobre els principals aspectes que cal tenir en compte per fer front a
una correcta interpretació dels assumptes relacionats amb la prevenció i protecció contra
incendis i que s’han de tenir en compte en el projecte d’instal∙lacions.
A continuació, es van anar desgranant les principals eines i sistemes que es tenen a l’abast
per evitar o minimitzar els efectes d’un possible incendi i també, a la part final de
l’exposició, es va parlar de la importància d’un bon manteniment.
La jornada va incloure diferents col∙loquis molt participatius per part dels assistents.

Jornada “Les dones en els cossos de Bombers: una perspectiva de gènere”
L’Auditori del Parc Tecnològic de Barcelona Activa, al districte de Nou Barris, va oferir la 3a
Jornada “Les dones en els cossos de Bombers: una perspectiva de gènere”. La jornada va
suposar una gran oportunitat per posar sobre la taula les dificultats i les barreres que les
dones han de superar, encara, per aconseguir la desitjada igualtat, tot i els grans avenços
dels darrers anys.
A la presentació de la jornada la regidora de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de
Barcelona va emfatitzar que “malgrat la presència molt desigual de les dones en molts
oficis, hem de continuar lluitant per poder fer els oficis que volem. Encara que només hi
som als primers passos per a una igualtat real i efectiva”.
Per la seva banda, el director del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament
(SPEIS) va reforçar el missatge que “hem de combatre l’estereotip d’allò que fa falta per ser
bomber o bombera, que no té res a veure amb el que es necessitava fa trenta anys. Per
això, necessitem transformar el procés de selecció perquè d’aquí a cinc o deu anys la
realitat sigui una altra”.
Al llarg de les ponències i les taules rodones que van seguir, les dones participants van
estar d’acord en la majoria d’idees: una dona sempre ha de demostrar més que un home;
s’ha de treballar molt per condicionar els parcs a una realitat pensada únicament en
masculí; la formació tècnica és cada cop més important que la preparació física; caldria
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revisar el contingut del temari a les proves d’accés i combatre la invisibilització de les dones
a la feina, etc.
També va intervenir la inspectora al Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament del sud de
Finlàndia i presidenta de la Comissió de Dones a l'Associació Internacional d'Extinció
d'Incendis i Salvaments (CTIF); una bombera des de fa deu anys a Bombers de Barcelona i
el gerent de Seguretat i Prevenció.
La bombera del nostre Servei va reconèixer a la seva intervenció que “[...] es nota un canvi
des del 2005, però és molt lent i encara hem de trencar moltes barreres. Però vull que
sortiu d’aquí amb una mentalitat positiva; totes sou unes dones valentes que podeu
aconseguir tot el que us proposeu”, va dir referint‐se a un públic assistent que va omplir
l’auditori i on dominaven les joves amb vocació de fer‐se bomberes.
Finalment es va fer la taula rodona “Ser bombera”, moderada per la tècnica de l’SPEIS i la
primera cap de guàrdia de Bombers de Barcelona. A la taula, va compartir les seves
impressions amb altres dues companyes, una de Bombers de la Generalitat —que va
ressaltar que “homes i dones formem un equip; on no arribo jo, ho faràs tu”—, i una
bombera forestal de la Comunitat Valenciana, que va incidir en el fet que “és molt
important la nostra actitud vers la feina”.

Trobada de la Comissió de Dones en Serveis de Salvament i Incendis
De l’11 al 13 de novembre, Barcelona va oferir la 16a edició de la Trobada de la Comissió de
Dones en Serveis de Salvament i Incendis de la CTIF.
Els objectius de la Comissió de Dones en Serveis de Salvament i Incendis són fomentar que
els serveis de bombers i rescat siguin inclusius per a tothom, millorar les condicions
laborals per a totes les dones dins d’aquests serveis i fer que els serveis de bombers i rescat
siguin més atractius. D’aquesta manera, es vol aconseguir que les dones sol∙licitin i
esdevinguin bomberes operatives i continuïn tenint el suport per mantenir‐se en aquesta
professió, alhora que aprenen de les diferents experiències, recullen les millors pràctiques i
animen més països a ser membres actius de la Comissió.
Al llarg de la trobada es va debatre sobre el paper de la dona en els serveis de prevenció,
extinció d’incendis i salvaments, la seva promoció a càrrecs de comandament i les
estratègies per promoure l’accés femení als cossos de salvament i incendis.
A la primera jornada de caire més institucional al Saló de Cent de l’Ajuntament, es va
comptar amb la presència del tinent d’alcaldia de Prevenció i Seguretat; la gerent municipal
de l’Ajuntament de Barcelona, la gerent de Prevenció i Seguretat.
A banda de les seves intervencions, va prendre la paraula la presidenta de la Comissió de
Dones en Serveis de Salvament i Incendis de la CTIF, finlandesa, que va destacar la

6

importància d’aquesta comissió com a punt de trobada “per informar‐nos, intercanviar
eines i donar‐nos suport mútuament”.
El darrer dia de la trobada, les bomberes participants van assistir a un simulacre d’accident
químic al Port de Barcelona, amb la presència de la tinenta d’alcaldia de Drets Socials i
Feminismes.

Campanya “A casa, no convidis el foc”
La campanya iniciada el mes de novembre “A casa, no convidis el foc” té l’objectiu de
promoure la instal∙lació de detectors de fum a les llars per prevenir víctimes en incendis
d’habitatges a la ciutat.
Els detectors són una opció econòmica, senzilla i efectiva a l’hora de detectar incendis. Són
fàcils d’instal∙lar, no requereixen cap obra prèvia i funcionen amb una pila. Per això la
campanya també té l’objectiu de promoure un canvi normatiu per instal∙lar aquests
aparells en els habitatges de nova construcció i fomentar‐ne la instal∙lació a la resta de
llars, en la línia del que ja s’està fent en altres països europeus.
Els dos missatges clau de la campanya han estat els següents:
‐

Divulgació. Explicar què són i quina funció tenen els detectors autònoms de
fum, com funcionen i on es poden adquirir. Visualitzar la incorporació de
detectors als habitatges com una eina de prevenció i seguretat molt útils
contra les conseqüències derivades d’incendis a la llar.

‐

Autoprotecció. Importància del fet que davant una situació d’incendi
sapiguem en cada moment quina és la resposta adequada per evitar riscos i
danys personals, afegit a la importància de disposar d’un detector per
localitzar els incendis domèstics a temps, sobretot en la franja nocturna.

Més enllà de la resposta davant d’una emergència, “A casa, no convidis el foc” està
potenciant la col∙laboració amb els col∙legis d’administradors de finques i col∙legis
professionals d’arquitectes, enginyers, enginyers tècnics i d’aparelladors, així com
d’associacions veïnals i de comerciants, d’entitats de gent gran, etc., mitjançant sessions
informatives i tallers encaminats a divulgar la prevenció d’incendis, l’intercanvi de
coneixement, el debat i la formació mitjançant sessions en prevenció.
A més, s’estan repartint 80.000 fullets als parcs de bombers, a l’aula de la prevenció, a
l’Espai Bombers i als col∙legis professionals.
La campanya continuarà vigent al llarg del 2020 i el 2021.
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Participació en el Saló de l’Ensenyament
Per tercera vegada, els Bombers de Barcelona han estat presents al Saló de l’Ensenyament,
que va tenir lloc del 20 al 24 de març.
L’objectiu de la participació ha estat donar a conèixer l’activitat del cos, presentant‐lo com
una opció professional de futur i explicar les condicions de treball dels seus professionals
i els requisits de participació a les convocatòries públiques d’accés.
També s’ha tornat a fer especial èmfasi a incentivar que les dones es presentin a les proves
d’accés. En aquest sentit, una bombera i la primera cap de guàrdia del cos van participar
amb els seus companys a facilitar informació i resoldre els dubtes dels assistents a l’estand,
sobretot joves d’entre 16 i 35 anys, que volien conèixer les condicions d’accés i les
particularitats de la feina de bomber/a.
L’estand va tenir una gran afluència de públic durant tots els dies del Saló de
l’Ensenyament. De fet, 2.592 persones (1.390 homes i 1.202 dones) van ser ateses
a l’estand (compartit amb la Guàrdia Urbana) al llarg de les cinc jornades del Saló.
De manera paral∙lela, s’ha format part del Saló de l’Ocupació Juvenil. En concret, dijous 21
i divendres 22, a l’espai Descobreix del Saló, un bomber va explicar als assistents la seva
experiència al cos. Va detallar com funcionen les proves d’accés, els requisits tècnics, físics i
de mèrits per formar‐hi part, quina és la realitat de la feina diària del cos de bombers i va
animar tothom a presentar‐s’hi.
El director de l’SPEIS també va ser present a les xerrades. Va intervenir per assegurar als
futurs aspirants a bombers que “la nostra feina està canviant amb els temps. És cada
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vegada més un treball en equip i hem de comptar amb tots els perfils possibles, incloent les
dones. Necessitem que us apunteu a les proves d’accés i que cada vegada sigueu més”.

1.3. Cartografia
Durant el transcurs de l’any 2019, el Servei de Cartografia ha centrat els seus esforços en la
implantació i el desplegament del nou sistema de suport digital (tauletes) així com en la
formació del personal per a la utilització d’aquests dispositius i les diferents aplicacions que
componen aquest entorn.
Els objectius per a l’any 2019 han seguit la línia de treball establerta l’any 2017, i els
corresponents per al 2019 han estat el desplegament complet de les tauletes i les
aplicacions de navegació i consulta d’informació gràfica, així com la utilització d’aquests
dispositius per crear mapes en temps real que serveixin per interconnectar la sala de gestió
d’emergències i els bombers al lloc de l’incident.
Alguns dels projectes en els quals ha participat o ha continuat participant el servei de
cartografia de l’SPEIS són els següents:


Formació del personal per a l’ús de les tauletes.



Actualització de la Cartoteca a la versió 2.0.



Implantació de l’aplicació Collector per a la recollida de dades a camp, per tal de
descentralitzar la introducció de dades i així adaptar els mapes a les necessitats dels
usuaris.



Manteniment dels diferents geoserveis de Bombers de Barcelona utilitzats en
diferents aplicacions.



Introducció de geobarreres per a l’automatització de notificacions i alertes.



Ampliació del sistema de notificació automàtic, extensiu a la revisió d’hidrants,
revisió d’ambulàncies, informes de serveis de zones singulars, etc.



Introducció de l’aplicació Survey123 per a les revisions de vehicles sanitaris.



Establiment d’un sistema d’alerta meteorològica, amb connexió directa a l’estació
de l’Observatori Fabra.
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1 captura del Survey123



2 Nou quadre de comandament (‘dashboard’) de control meteorològic

Tractament periòdic d’imatges satèl∙lits del programa ESA Copernicus (satèl∙lit
Sentinel‐2) per a la realització d’índex de vegetació durant la campanya forestal a fi
de determinar zones amb més risc d’incendi.

3 Resultat del càlcul de l’índex de vegetació normalitzada



Creació de mapes base de tessel∙les i manteniment dels mapes fora de línia que
s’emmagatzemaran a les tauletes i que serviran de suport en zones de connexió per
xarxa deficient, principalment a Collserola.



Confecció de la nova cartografia de l’entorn litoral de la ciutat.
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4 captu
ura de la Cartotteca amb el possicionament dee les
tauletess

6 Miiniatura plànoll de la zona lito
oral de Barcelon
na

5 Naveg
gador d’emergèències Karta



Manteniiment i acttualització del navegaador Karta i actualitzaació del sistema de
navegació d’emergè
ències de m
manera que inclogui less obres, elss canvis de direccions
d
i els diferents actes o activitatss esportivess que tenen afectació vviària.



Seguimeent en temp
ps real de le s tauletes del
d Servei.



Elaboracció/manteniment de lees fitxes ope
eratives.
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2 La prevenció
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2.1. Protecció civil
L’any 2019 ha estat un any en què la conflictivitat a la via pública amb mobilitzacions ha
generat la convocatòria continuada en el darrer trimestre de Centres de Coordinació
(CECORS) de Protecció Civil, per fer el seguiment d’aquestes i facilitar la coordinació dels
cossos operatius de seguretat, emergències i serveis sanitaris. Les mobilitzacions han
comportat situacions complexes per l’existència de grups violents al centre de la ciutat que
han suposat nombroses afectacions a l’entorn i mobiliari urbà, a conseqüència dels
incendis provocats i el llançament de tot tipus d’objectes. L’operatiu d’emergències de
resposta a aquestes situacions s’ha hagut d’adaptar desplaçant recursos sobre el terreny
per facilitar una resposta més ràpida i coordinada de seguretat i facilitar les actuacions dels
serveis d’emergències.
La climatologia en el segon semestre de l’any s’ha mostrat molt activa pel que fa a
precipitacions i s’han reproduït episodis de pluges molt intenses en períodes molt curts de
temps. Les activacions del Pla d’insuficiència drenant han sovintejat i han posat a prova el
treball conjunt amb BCASA i amb els operatius municipals de seguretat i emergències.
D’altra banda, l’activitat ordinària de la Unitat de Protecció Civil ha continuat en la línia de
treball de l’any 2018 amb el manteniment dels indicadors d’informes preceptius de Plans
d’Autoprotecció (PAU) i un notable increment de les tasques de seguiment i supervisió de
tots els plans d’emergències de les seus municipals, sempre en coordinació amb el
Departament de Riscos Laborals de l’Ajuntament.
S’ha estat donat continuïtat a les tasques de coordinació de la Unitat de Protecció Civil amb
la Divisió d’Operacions, i l’assistència conjunta a simulacres de les empreses de riscos
majors i altres activitats de caire hospitalari i edificis singulars de la ciutat garanteix el bon
nivell de preparació dels operatius i l’avaluació contínua del nivell de risc d’aquestes
activitats a l’entorn del municipi.
La gran càrrega de treball derivada de les activacions dels CECORS de seguiment de les
mobilitzacions ciutadanes com a conseqüència de les mobilitzacions i altres de seguiment
com de les Festes de la Mercè han comportat l’endarreriment en la formalització del
“Document únic de protecció civil”, en la línia del que recull el Decret 155/2014. Esperem
poder acabar aquesta feina en aquest exercici i així garantir el manteniment de la capacitat
operativa i millorar l’operativitat en les activacions del planejament d’emergències de la
ciutat.
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2.2 . Preven
nció d’incendis
Aqueest ha estat l’any de co
onsolidació ccom a elem
ment de gesttió de Bombbers de Barrcelona en
matèèria de prevvenció d’incendis del Mòdul Com
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mes (MCI). És la nova aplicació
inforrmàtica quee ens perme
et una tram
mitació méss àgil dels in
nformes preeceptius de
e bombers
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bal de les inspeccion s realitzade
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a
a lees 272. La inspecció
d’esttabliments i activitats en funcio nament s’e
està consolidant com una de les tasques
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necessàries per contrastar l’evolució dels indicadors de risc a la ciutat. Cal esmentar el bon
funcionament de la coordinació amb els districtes i el Departament de Coordinació
Territorial a l’hora de programar aquestes actuacions.
Cal fer una menció específica a la gestió transversal i el treball conjunt de la Unitat de
Normativa i la Unitat de Protecció Civil en coordinació amb el Departament
d’infraestructures de l’Àrea d’Ecologia i Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona, en la
tramitació dels informes preceptius. La singularitat de projectes com els túnels de la plaça
de les Glòries Catalanes, l’estació intermodal de la Sagrera, la prolongació de l’L8 d’FGC de
Plaça Espanya a Gràcia i l’intercomunicador de Plaça Espanya exigeixen altres lectures del
marc legal vigent de condicions de protecció contra incendis. En aquests casos, la
justificació del compliment de les exigències bàsiques de seguretat d’incendi s’ha de basar
en mecanismes de simulació “prestacional” (FDS) amb l’objectiu de complementar la
tradicional justificació de caràcter prescriptiu.
En darrer terme, està sent molt important la coordinació entre la Divisió d’Operacions i la
de Protecció Civil i Prevenció en l’anàlisi i inspecció d’incendis. S’estan obrint noves línies
de treball per a la reinterpretació i adaptació del marc legal i per adaptar les accions
formatives de prevenció i autoprotecció dirigides al ciutadà.

2.2.1.

Actuacions en els àmbits de la reglamentació i la prevenció
2018

2019

2.184
687
1.497

2.208
704
1.504

Informes de projectes d’obres, activitats i esdeveniments
 Informes preceptius de projectes
 Projectes comunicats a la Ponència Ambiental
 Informes d’esdeveniments, concerts, correfocs,
castells de focs artificials, pirotècnia, etc.

583
490
30

689
554
48

63

87

Inspeccions de prevenció
 Inspeccions de projectes de pirotècnia i fogueres
 Controls inicials supervisats en la Ponència
Ambiental
 Inspeccions a petició de la Divisió d’Operacions, de
l’Administració municipal (districtes, gerències, Pla
d’assentaments irregulars, etc.) i altres de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya

236
123

272
143

35

18

78

111

Assessoraments
 Visites concertades
 Consultes telefòniques
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2.2.2.

L’Aula de la Prevenció

L’any 2019 ha estat un any excel∙lent per a l’Aula de la Prevenció, ja que es pot dir que
gairebé s’han duplicat el nombre de sessions formatives de prevenció i autoprotecció
d’incendis.
Amb un potencial de 25 formadors/monitors de prevenció d’incendis, s’han fet un total de
418 accions formatives, 130 més que el 2018. Les accions formatives es duen a terme al
llarg de tot l’any, llevat del mes d’agost, que s’aprofita per atendre valoracions i
recomanacions, actualitzar continguts i preparar l’espai físic de la planta 0 del parc de la
Vall d’Hebron, a fi de reprendre les sessions el següent curs escolar.
S’ha ampliat l’oferta formativa a grups d’adults i gent gran i, en aquest sentit, l’increment
encara ha estat molt més elevat. De les 21 accions formatives de l’any 2018, s’ha passat a
les 89 accions formatives del 2019.
Aquest any les accions formatives de prevenció i autoprotecció també s’han fet arribar a
altres professionals de la seguretat com la Guàrdia Urbana i personal del Servei de
Teleassistència de l’Ajuntament de Barcelona.
Per descomptat, l’indicador més rellevant any rere any està sent les visites concertades a
través del Programa d’activitats escolars (PAE) i la seva oferta d’accions formatives
específiques per a grups d’edat que aquest any ha sumat un total de 279 accions
formatives incloent‐hi les de centre d’educació especial.

Sessions formatives en prevenció i autoprotecció
Centres d’ensenyament primari
Centres d’educació especial
Grups de persones adultes i gent gran
Altres institucions
Total persones que han assistit a accions formatives i
informatives

2018

2019

288
228
19
21
29

418
269
10
89
50

8.118

11.352

En aquests indicadors no s’han incorporat les visites de centres docents i ciutadans a parcs de bombers, ni les visites
degudes a les jornades de portes obertes.

El missatge i l’experiència en matèria de prevenció i autoprotecció d’incendis és sol∙licitat i
ben valorat per centres docents d’educació primària i ESO, tot i que s’ha produït un
increment dels centres que imparteixen graus mitjans i superiors, de la gent gran, d’altres
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departaments municipals i, aquest any amb més freqüència, també d’associacions socials o
culturals i grups de famílies. El boca‐orella dels assistents ha servit per despertar la
inquietud pel coneixement dels riscos que ens poden envoltar en la vida quotidiana.
Durant les accions formatives, s’han fet paleses les mancances en cultura de la prevenció i
principalment d’autoprotecció, en cas de situació de risc. A l’Aula, en funció del col∙lectiu
assistent, s’argumenten amb consells pràctics, experiències de serveis, fotos i vídeos
comportaments elementals que ha de tenir la població, com el confinament o l’adquisició
de detectors de fum per a l’habitatge.

2.2.3.

L’Espai Bombers

El nombre de visitants de l’Espai Bombers és el reflex de les activitats que es programen.
Les exposicions temporals i les activitats relacionades són un dels pols d’atracció més
significatius i constants en el temps. La Nit del Museus, any rere any és un dels reclams més
importants i que concentra un nombre més elevat d’assistents tan sols en una nit. Les
visites a l’espai museístic i les activitats per a grups són el complement que tanca l’oferta
museística i que va tenir el punt màxim l’any 2018.
L’exposició temporal “Els bombers i les bombes de vapor. 1826‐1920”, en el format
d’exposició i conferències de diferents especialistes en l’àmbit, d’urbanismes, la indústria,
els serveis i la mobilitat, va tenir molt bona acollida i la van visitar 11.138 persones.

Visitants
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

2016

2017

2018

2019

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
833
1.976

935
1.350
1.932
1.235
3.448
817
1.676
509
1.028
2.182
1.825
1.057
17.994

1.289
1.284
1.657
2.357
3.191
1.311
1.134
749
1.752
1.697
1.703
1.016
19.140

1.365
1.786
1.196
1.210
3.101
591
777
536
1.354
1.880
1.299
929
16.024
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L’exposició “Els bombers i les bombes de vapor. 1826‐1920”, davant la manca de propostes
per a una nova exposició temporal, va ser prorrogada i va repetir un bons indicadors de
visitants. La incorporació d’un petit espai a l’exposició amb el nom “Memòries
incandescents” no va tenir tan bona acollida.
“Els Bombers i
les bombes de
vapor. 1826‐
1920”
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

790
786
225
742
2.740
373
628
536
1.244
1.156
1.299
619
11.138

“Memòries
incandescents”
Octubre

117
117

L’altra faceta de l’Espai és la cessió d’espais per a jornades, congressos, accions formatives i
activitats diverses promogudes pel Districte de Sants‐Montjuïc, el Centre d’Urgències i
Emergències Socials de Barcelona (CUESB), i la mateixa Guàrdia Urbana i Bombers per a la
realització dels seus processos de promoció interna.
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Cessions d’espais
2018

2019

Usuaris i
Usuaris i
Sessions
Sessions
usuàries
usuàries
Gener
55
5
262
15
Febrer
73
6
392
26
Març
251
13
562
21
Abril
593
21
285
16
Maig
293
12
226
21
Juny
274
19
217
29
Juliol
69
4
149
8
Agost
0
0
0
1
Setembre
20
3
13
3
Octubre
256
14
471
30
Novembre
423
19
289
19
Desembre
199
9
177
12
2.506
125
3.043
201

El coneixement de les possibilitats de l’edifici ha suposat un increment rellevant d’usuaris i
més encara de sessions formatives durant el 2019.
Per ser el referent de la ciutat en matèria de prevenció i autoprotecció d’incendis, l’Espai
Bombers es planteja ampliar el seu programa funcional i obrir les seves instal∙lacions al
ciutadà, als sectors del món universitari més relacionats amb la prevenció d’incendis, als
col∙legis professionals, a les agrupacions empresarials i als professionals relacionats amb la
prevenció d’incendis.
El Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) forma part de l’Espai
Bombers. Part de l’organització s’ha d’integrar a l’Espai i formalitzar d’aquesta manera la
seva pertinença a Bombers de Barcelona.
Els reptes de futur s’han de centrar a potenciar totes les activitats que permetin identificar
l’Espai Bombers com un hub de coneixement que integri professionals i persones expertes
amb l’objectiu de liderar projectes més enllà de l’àmbit municipal i que suposi un lideratge
del personal tècnic de Bombers de Barcelona en els projectes associats al món de les
emergències i de la prevenció i autoprotecció d’incendis.
Des de l’Espai Bombers cal fer una aposta decidida per ampliar el ventall interpretatiu de la
normativa vigent de protecció contra incendis introduint els aspectes de simulacions CFD,
que permetin superar en els projectes singulars el marc normatiu prescriptiu.
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2.2.4. Campanyes de prevenció

Campanya “A casa, no convidis el foc”
Vegeu l’apartat 1.2.

Jornada sobre Seguretat contra Incendis en Hospitals i Residències
Vegeu l’apartat 1.2.
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3 La planificació
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La Divisió de Planificació està estructurada en dues unitats i una àrea orientades a nodrir
l’organització interna del Servei: la Unitat de Suport Tècnic, la Unitat de Procediments i
l’Àrea de Formació.
La Unitat de Suport Tècnic participa en la definició de les condicions tècniques i el
seguiment de l’adquisició del material i l’equipament d’intervenció: vehicles, equips de
protecció, eines, etc.; n’avalua els riscos i en planifica la incorporació en un procés continu
de millora en el manteniment. A més, vetlla per un ús adequat, segur, sostenible i
responsable.
La Unitat de Procediments redacta els protocols ajustats als escenaris de risc de la ciutat
tenint en compte la incorporació de nous equips i tecnologies i coordinant el desplegament
amb la formació i l’adquisició del material necessari.
L’Àrea de Formació identifica i proposa les prioritats formatives, assegura el reciclatge de
coneixements i incorpora noves accions formatives en funció de les noves necessitats
tecnològiques, organitzatives o d’incorporació de nous equips, vehicles i materials.
La inversió de les tres unitats s’ha estructurat segons les directrius del Pla director de
l’SPEIS aprovat inicialment el 2014, i les accions formatives s’han programat segons el
desenvolupament del Pla d’actuació de formació 2016‐2020.

Com a novetat, cal destacar que el mes de juliol passat es va dur a terme de manera
esglaonada el canvi dels logotips 080 per 112 als vehicles i a les portes dels parcs. El canvi
no representa una diferència en la manera de rebre les trucades d’emergència,; per tant,
tots els ciutadans poden continuar adreçant‐se als telèfons 080 i 112.
També es va aprofitar l’ocasió per homogeneïtzar la imatge visual de tots els vehicles.

3.1. Unitat de Suport Tècnic
L’any 2019 s’han seguit fent projectes d’inversió importants per al bon funcionament del
Servei i s’ha anat passant serveis i compres menors cap a concursos públics.

3.1.1. Contractes de manteniment
Pel que fa als contractes de manteniment més significatius, s’han posat en marxa les
accions següents:
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Elaboració del concurs i adjudicació per al manteniment preventiu i correctiu
d’eines hidràuliques.
Elaboració i adjudicació del concurs per al subministrament d’escumogen.
Elaboració del concurs per al manteniment preventiu i correctiu d’eines de tall i
ventilació.
Seguiment dels grans contractes de manteniment d’equips de protecció individual
(EPI) i col∙lectius:
- Neteja, revisió i manteniment del vestuari i equips de protecció individual.
- Recàrrega i revisió de les ampolles d’aire.



Seguiment dels contractes operatius de:
-

Material de ferreteria.
Manteniment preventiu d’equips de respiració autònoma.
Recàrrega i revisió d’extintors.
Subministrament i inspecció d’ampolles d’oxigen medicinal i acetilè.

3.1.2. Inversions en vehicles
Pel que fa als projectes d’inversió en vehicles (capítol VI), en destaquem els següents:






Realització del concurs i adjudicació per al subministrament d’un vehicle com a
centre de comandament de Bombers i un altre d’intendència.
Seguiment constructiu del concurs per al subministrament de 6 BUL i 2 BUP.
Reutilització d’un vehicle 4x4 d’intendència procedent d’un vehicle que havia
acabat el seu període d’amortització a la Guàrdia Urbana.
Realització de les prescripcions tècniques per a l’adquisició mitjançant el conveni
amb l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) d’un vehicle de rescats tècnics i d’una
embarcació.
Recepció de l’autobomba per a grans incendis B410 adquirida mitjançant conveni
amb l’APB.

3.1.3. Inversions en equips i materials
Aquest any s’ha fet un seguiment amb les dinàmiques anteriors d’anar passant el màxim
possible de les adquisicions que es feien en expedients menors a concursos públics.
Pel que fa al material, destaquen les adquisicions següents:




Realització del concurs i adjudicació per al subministrament de mànegues.
Monitor de gran cabal portàtil.
Material divers per a equipament del grup de submarinistes.
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Adquisició d’un matalàs de salvament.
Adquisició de generadors portàtils per als magatzems de parc.
Adquisició de dos coixins neumàtics d’elevació.

Pel que fa als equips de protecció individual (EPI), en el transcurs d’aquest any s’ha fet un
pas important per regularitzar l’adquisició de tot el vestuari i els EPI:




Realització del concurs i adjudicació per al subministrament del vestuari de l’SPEIS
dividit en catorze lots. Finalment quatre lots van quedar deserts.
Realització del concurs i adjudicació per al subministrament per als propers quatre
anys de jaquetons i sobrepantalons de protecció al foc.
Adquisició de vestuari de submarinistes en expedient menor en espera de treure el
concurs.

3.2. Unitat de Procediments
La Unitat de Procediments redacta els protocols ajustats als escenaris de risc de la ciutat
tenint en compte la incorporació de nous equips i tecnologies i coordinant el desplegament
amb la formació i l’adquisició del material necessari.
S’han continuat redactant nous procediments i revisant i modificant els ja existents.
Aquestes revisions estan marcades per les necessitats operatives del personal
d’intervenció; les necessitats formatives que requereixen crear nous materials de formació
compatibles amb les sistemàtiques de treball operatiu; els canvis en els materials o els
vehicles d’intervenció i altres innovacions tecnològiques que obliguen a fer revisions
permanents de les metodologies de treball.
En la línia d’anys anteriors, els objectius estratègics en matèria de procediments són tres:


Nous procediments amb format Flash multimèdia i fitxa resum.



Procediments aprovats en anys anteriors en suport multimèdia i incorporació de
vídeos explicatius a la base documental.



Introducció de formats de maniobres en els procediments relacionats amb les
pràctiques dutes a terme en la prevenció operativa dels parcs.

Com a novetat significativa i fruit del treball desenvolupat des de l’any anterior, la Unitat
de Procediments aquest any ha quedat fusionada amb el Departament de Formació, la qual
cosa modifica substancialment els criteris establerts l’any anterior en la certificació de la
ISO 9001.
Durant l’any 2019 es recupera un nou tècnic cap de Guàrdia que reforça la Unitat després de la
marxa d’un altre al Departament de Formació l’any anterior.
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3.2.1. Procediments aprovats el 2019
PROCOP 1.05 “Intervenció en incendis d’habitatges”
Procediment que va entrar en vigor el 4 de novembre de 2019, segons es publica a l’Ordre del
Servei 47/19.
L’objectiu del procediment és oferir pautes organitzatives i de distribució de tasques en la
intervenció en els incendis d’habitatges, amb la finalitat de donar una resposta homogènia amb els
recursos establerts al “Model Barcelona” de I’SPEIS. L’aprovació del procediment comporta la
desaparició de la tipologia de servei “Fum de pis”, que passa a tenir la consideració de “Foc de pis”,
amb una assignació inicial de recursos de “sortida completa”, tal com es descriu al procediment.
Aquest procediment normalitza l’estàndard de treball de la sortida “Model Barcelona” per a
aquesta tipologia de serveis.
També dona pautes d’informació per a les persones afectades als edificis on s’ha produït l’incendi.

PROCOP 2.05 “Intervencions sanitàries en parcs”
Procediment que va entrar en vigor el 24 de juny de 2019, segons es publica a l’Ordre del Servei
25/19.

Defineix l’ús del dispensaris ubicats als diferents parcs de bombers en relació amb la
demanda de serveis per part de ciutadans, en situació de rebre l’avís directament al parc i
amb previsió d’atenció sanitària al mateix parc o a les seves proximitats.
Estableix la sistemàtica d’actuació i el circuit de treball en matèria de possibles trasllats
derivats de la intervenció sanitària i, finalment, determina la forma en què aquestes
intervencions es recullen a les aplicacions de gestió d’emergències.

“Sistemàtica d’actuació davant la possible presència d’amiant als vagons de metro”
Sistemàtica comunicada el 24 de juny de 2019 a l’Ordre del Servei 25/19.

El seu objectiu és facilitar la detecció i identificació dels combois de metro amb amiant i
donar les pautes de les tipologies de treball que requereixen mesures específiques de
seguretat.

3.2.2. Nous procediments en elaboració
Document marc de maniobres
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Procediment que relaciona totes les maniobres incloses dintre de la cartera de serveis
operatius de Bombers i les relaciona amb procediments operatius i amb pràctiques de parc.
Dona una nova ordenació als procediments operatius i els desenvolupa en àmbits inferiors
que poden ser regulats i modificats sense haver de canviar necessàriament els
procediments.
El treball incorpora el Document marc d’elaboració de maniobres, similar al Document
marc d’elaboració de procediments, al qual afegeix algunes variacions.

Procediment d’elaboració i control de la documentació de l’SPEIS
Treball que té per objectiu establir els tipus de documents de l’SPEIS que són rellevants per
al funcionament de les activitats. Determina el procés d’elaboració i control dels
documents anteriors. Pendent d’aprovació.

Projecte d’optimització de l’inici de guàrdia
Treball que té l’objectiu d’optimitzar i unificar la informació i els tràmits necessaris per
poder realitzar un inici de guàrdia amb el màxim d’informació possible en uns terminis
òptims. Pendent d’aprovació.

Incendis en aparcaments subterranis
Procediment amb document en fase de modificació per adaptació al procediment 1.05.
L’aprovació del procediment de foc de pis en determina l’adaptació de l’esborrany,
incorporant les mateixes accions i el mateix ordre de sortida de vehicles.

Ubicació de vehicles en les intervencions (Àrea General d’Operacions)
Document modificat a partir de l’aprovació del procediment 1.05. Pendent d’aportar el
canvi al Grup de Treball Multicossos creat per l’Àrea General d’Operacions (AGO).
L’objectiu del grup és regular i ordenar l’ocupació de la via pública amb els vehicles dels
diversos cossos, independentment de l’ordre d’arribada al lloc del servei. L’objectiu és que
cada cos faci seu el procediment.

Retorn d’experiències
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Procediment redactat i amb el qual s’ha fet alguna prova de verificació, per tenir retorns
d’experiències postintervencions. Estableix tres nivells de retorn, i resta pendent
d’incorporar el circuit per donar i garantir atenció psicològica als intervinents en cas de
necessitat.

Espais confinats
Procediment que determina els riscos i les pautes específiques de seguretat per a aquest
tipus d’espais. Resta pendent de completar la taula de riscos abans de seguir‐ne la
tramitació.

Incendis en ports esportius i recreatius
Procediment que ha iniciat reunions amb el grup de treball i ja ha establert les pautes i
esquema que ha de tenir, així com les maniobres que hi estan associades.

Fuites de gas
S’ha elaborat un primer document que inclou l’estructura del procediment. Pendent d’una
reactivació del grup de treball.

3.2.3. Procediments en revisió
Procediment d’intervenció en edificis de gran alçària
S’està adequant el format i la tipologia de sortida a allò que inclou el PROCOP 1.05.

Comunicació de serveis
S’està modificant la taula per incloure els canvis derivats de les modificacions de
procediments existents i la creació de nous.
A banda d’aquests, s’estan treballant altres procediments que es troben en diferent grau
de desenvolupament:





Accident de múltiples víctimes.
Instal∙lacions d’aigua i escuma.
Intervencions en medi aquàtic.
Intervencions amb risc biològic.
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Intervencions amb risc radiològic.
Intervencions fora de terme.
Intervencions en estructures col∙lapsades.

3.3. Àrea de Formació
El Pla de formació de Bombers de Barcelona s’ha desenvolupant seguint el que estableix el
Pla de formació 2016‐2020. En aquest pla es descriu que les accions formatives anuals es
determinaran a partir de diferents processos: anàlisi de l’accidentabilitat, necessitats
específiques de cada parc, necessitats dels grups d’intervenció específics (submarinistes,
sanitaris, CGE, personal tècnic i comandaments). Així mateix, la incorporació de nous
materials i nous procediments que es determinin des del cos acaben de configurar les
accions formatives que es portaran a terme durant l’any.
Quant a dades globals, durant l’any 2019, pel que fa a formació, s’han portat a terme les
activitats següents:

3.3.1. Accions formatives
41 accions formatives, amb un total de 204 edicions, que han suposat 2.461 hores de
formació amb una participació de 2.362 assistències. El conjunt d’accions formatives sobre
tots els seus assistents han generat un impacte total de 27.011 hores de formació a la
plantilla de l’SPEIS.
La formació a l’SPEIS ha donat cobertura a les diferents àrees temàtiques de la manera
següent:

ÀREES
ALTRES
COMANDAMENTS
CONSTRUCCIÓ
EXTINCIÓ
INCENDIS FORESTALS
INSTAL∙LACIONS
RESCAT EN ALTURA
RISC QUÍMIC
SANITARI

NRE.
ACCIONS
5
6
2
2
5
3
5
2
4

TOTAL
ASSISTENTS
HOMES
40
460
60
402
60
478
468
18
41

TOTAL
ASSISTENTS
DONES
6
16
2
11
4
12
13
0
13

NRE.
EDICIONS

HORES
TOTALS

9
54
2
7
38
27
34
2
8

72
237
46
18
560
474
575
78
168
29

SUBMAR
RINISTES
VEHICLES/CONDUC
CCIÓ
TOTAL:

4
3
41

68
18
85
2.2
280

2
3
82

7
16
204

178
55
2.461
1

La distribució teemàtica percentual ha estat la seggüent:

Noombre d’ed
dicions
ALTRES
COMANDAMENTS

1% 3%

CONSTRUCCIÓ

19%

EXTINCIÓ

27%

INCENDIS FORESTA
ALS
INSTAL∙LACIONS

%
13%

RESCAT EN ALÇADA
A

8%

RISC QUIMIC
SANITARI
SUBMARINISTES

17%

4%

4%
3%
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aplicant els principis de comandament, coordinació d’emergències i atenció a la víctima.
Aquesta acció formativa s’ha dut a terme al parc de Llevant, per tal de poder fer la
formació a la seva torre de pràctiques.

Curs d’instal∙lacions de gas, electricitat i ascensors
L’objectiu d’aquesta activitat formativa és assolir coneixements per a la manipulació
adequada en instal∙lacions de gas, electricitat i ascensors. Aplicació dels procediments
d’intervenció determinats. Ús dels materials específics per al correcte desenvolupament de
les actuacions. Per poder realitzar aquesta acció formativa, els formadors de l’àrea
d’instal∙lacions de l’SPEIS han afegit als mòduls del “Foc fosc” de Zona Franca conduccions,
connexions de servei, comptadors i sistemes de protecció d’instal∙lacions de gas, aigua i
electricitat, per tal de simular aquestes instal∙lacions i poder fer la part pràctica d’aquesta
formació. Igualment s’ha pogut fer la part pràctica de la part d’ascensors a l’ascensor de
l’Espai Bombers, al carrer de Lleida.

3.3.1.2. Formació als parcs (en horari de guàrdia)
Són accions formatives que es desenvolupen als parcs de bombers, per tal d’impartir els
coneixements sobre nous vehicles, eines, o tècniques i procediments. Destaquen la
formació sobre el procediment d’incendi en habitatge, i també la formació relacionada
amb la implantació de les noves tauletes, com a part de la modernització del Servei.
Igualment destaca la formació sobre la nova autobomba pesant, pel personal dels parcs de
Montjuïc i Zona Franca.
3.3.1.3. Formació voluntària
Són accions formatives que s’ofereixen al personal operatiu de bombers. Aquest any s’han
fet dues edicions del mòdul d’anglès tècnic, dintre del Curs de formació de grau mitjà de
l’EBPCC. També s’ha fet una edició del curs de rescat i extinció a bord de vaixells a
Seganosa.
Sanitaris
El personal sanitari de l’SPEIS ha fet cursos específics del seu àmbit de treball: Curs
d’electrocardiografia avançada, curs de maneig de via aèria compromesa, i curs d’atenció
sanitària al pacient agitat.
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Submarinistes
Els submarinistes, com a grup del personal operatiu de l’SPEIS amb un àmbit d’activitat
específic, han fet les accions formatives següents:




Una edició del curs de maneig d’embarcacions de salvament, amb Cruz Roja ‐
Getaria.
Una edició del curs bàsic de rescat en espais confinats.
Com a part de la renovació obligatòria biennal dels carnets professionals, s’ha fet el
Curs de suport vital bàsic – subministrador d’oxigen DAN.

3.3.2. Recursos econòmics
Els recursos econòmics per desplegar el pla de formació de l’SPEIS han estat els següents:
FONT DE FINANÇAMENT
ÀREES

NRE.
ACCIONS

TOTAL
HOMES

TOTAL
DONES

TOTAL
ASSISTENTS

NRE.
EDICIONS

ALTRES

5

40

6

46

9

HORES
FORMACIÓ
/EDICIÓ
3

COMANDAMENTS

6

460

16

476

54

4

IMPORT
TOTAL
6.199,04

Gerència de
Seguretat i
Prevenció
6.199,04

45.568,35

6.840,00

CONSTRUCCIÓ

2

60

2

62

2

6

300,00

300,00

EXTINCIÓ

2

402

11

413

7

6

2.202,00

2.202,00

INCENDIS
FORESTALS
INSTAL∙LACIONS

5

60

4

64

38

70

16.238,18

16.238,18

3

478

12

490

27

6

49.824,00

49.824,00

RESCAT EN ALTURA

5

468

13

481

34

5

79.296,48

79.296,48

RISC QUÍMIC

2

18

0

18

2

38

14.211,00

0,00

SANITARI

4

41

13

54

8

12

3.670,88

3.670,88

SUBMARINISTES

4

68

2

70

7

24

58.719,84

8.478,00

VEHICLES/CONDUCC.

3

185

3

188

16

15

880,80

880,80

TOTAL:

41

2.280

82

2.362

204

189

277.110,57

173.929,38

APB

38.728,35

14.211,00

50.241,84

103.181,19

La distribució, d’acord amb la font de finançament ha estat la següent:
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4 La intervenció
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Al llarg de l’any 2019, Bombers de Barcelona ha dut a terme un total de 20.971
intervencions. Aquesta xifra representa un increment de 918 serveis respecte als 20.053
fets l’any 2018 i, en percentatge, suposa un augment del 4,58%.
En xifres, els serveis d’intervenció han estat els següents:

Serveis d’intervenció (20.971 serveis el 2019)
8.000
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Nombre de sortides per parcs (24.423 sortides el 2019)
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Serveis de salvament per districtes
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4.1. Salvaments
L’any 2019 s’han fet 7.072 intervencions de salvament (sense computar 26 intervencions
realitzades fora del terme municipal); és a dir, 514 intervencions més que l’any anterior,
xifra que representa el 33,85% del total de les actuacions. Durant l’any 2018, es van fer
6.584 salvaments totals (el 32,83% de les actuacions).
Del total d’aquests salvaments, 365 van ser de caire no urgent.

El 61,99% de les actuacions es van fer per auxiliar i socórrer persones (4.400 intervencions).
El 26,12% van ser rescats en ascensors (1.854 intervencions). La resta de salvaments
corresponen a 479 falses alarmes, 362 rescats o captures d’animals vius i 3 rescats de
persones mortes.

Tipologia de salvaments
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Del total d’intervencions de salvament, es va donar assistència sanitària en 3.450 ocasions i
els equips sanitaris de Bombers van fer 517 trasllats a centres hospitalaris. La resta de
trasllats van ser efectuats pel Sistema d’Emergències Mèdiques.
Pel que fa a la distribució dels salvaments al llarg de la setmana, els dimecres són els dies
de menys activitat (13,75%), mentre que els dissabtes són els dies amb més serveis
(15,33% dels salvaments). D’altra banda, es continua observant un increment de serveis el
cap de setmana (de divendres a diumenge) en comparació amb la resta de dies.
Els temps d’arribada dels serveis urgents han estat els següents:

Temps d’arribada dels salvaments
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D’aquestes xifres es desprèn que s’ha superat en gairebé 4 punts el compromís de la carta
de serveis d’arribar en menys de 10 minuts al 90% dels serveis urgents, ja que el
percentatge ha estat del 93,92% (l’any 2018 es va arribar al 94,21%). Es va arribar en un
temps inferior als 5 minuts en un 67,19% dels salvaments dins el terme municipal de
Barcelona (68,51% l’any 2018).

Al llarg del dia es van produir el 60,78% de les intervencions de salvament i, a la nit, el
39,22%; l’any 2018, aquests valors van ser del 61,74% i el 38,26%, respectivament.
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Franja horària dels salvaments
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4.2. Extinció d’incendis i explosions
Al llarg del 2019 es van fer 4.954 intervencions en incendis o explosions, una xifra que
representa el 23,62% del total dels serveis. En dades absolutes, l’any 2019 es van fer 702
serveis més d’aquest tipus que l’any anterior. Sense computar els 19 serveis realitzats fora
del terme municipal, la distribució ha estat la següent:

Nombre de serveis d’incendi i explosions
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D’aquests, es manifesta un increment en els incendis en edificis així com en els ocorreguts
a la via pública. Del total d’aquestes intervencions, 19 es van fer fora del terme municipal.

Ubicació dels incendis i les explosions
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2.364
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2.157
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1.500
1.000
500
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0
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2019
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De les 4.954 intervencions per incendi, 2.356 es van originar a la via pública, una xifra
superior a les 1.835 que es van comptabilitzar l’any 2018. A més, es va intervenir en
l’extinció de 2.364 incendis en edificis (1.849 originats en habitatges), que van representar
el 37,32% d’intervencions en foc.

Lloc de
reunió:
bars, Comercial; 171; 7%
restaurants,
etc; 121; 5%
Ús docent;
32; 1%
Sanitari; 13; 1%

Incendis i explosions en edificis
Garatge,
aparcament; 80; 3%

Administratiu;
62; 3%
Residencial
públic; 36; 2%
Habitatge; 1.849;
78%
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Incendis i explosions a la via pública
Vehicles; 142; 6%

Altres; 1.392; 59%

Contenidors; 822;
35%

Es va intervenir en 60 incendis forestals, davant dels 49 de l’any 2018. Aquest augment del
22,4% ha estat propiciat per unes condicions meteorològiques menys favorables. Aquest
tipus d’intervenció va representar l’1,21% dels serveis d’incendis.

Incendis i explosions en exteriors

Platges, esculleres,
mar, rius i llacs; 6;
2%

Obra en
construcció; 35;
15%

Zones
forestals; 60;
26%

Indústries i
magatzems; 54;
23%

Solars; 54; 23%

Instal∙lacions
ferroviàries; 25;
11%

41

En relació amb els dies de la setmana, els dilluns (amb el 12,70%) van ser els dies amb
menys activitat, mentre que els dissabtes (amb el 15,91%) van ser els que van tenir més
serveis d’incendi.
D’altra banda, durant el dia es van dur a terme el 46,63% dels serveis de foc i, a la nit (entre
les 20.00 i les 8.00 hores), el 53,37%.
Respecte al temps d’arribada als incendis, es va superar en més de 6 punts el compromís
de la carta de serveis (arribar en menys de 10 minuts al 90% dels serveis urgents), ja que es
va assolir en un 96,34% dels casos, mentre que l’any 2018 s’hi va arribar en el 97,37% dels
casos. En el 75,33% dels serveis d’incendi urgents dins el terme de Barcelona, es va arribar
en un temps inferior a 5 minuts (76,46% el 2018).

Franja horària dels incendis i les explosions
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El temps mitjà d’arribada als llocs en qüestió de serveis urgents (incendis / explosions i
salvaments urgents) va ser de 4 minuts i 3 segons (4 minuts i 2 segons l’any 2018).
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Temps d’arribada a incendis i explosions
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Finalment, la durada de les extincions s’ha distribuït de la manera següent:

Durada de l’extinció d’incendis i explosions
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4.3. Assistències tècniques
Els bombers porten a terme un gran nombre de serveis de característiques molt variades;
són serveis d’ajuda a la ciutadania de caràcter “no urgent”, que es cataloguen com a
assistències tècniques.
L’any 2019 es van dur a terme 4.987 serveis operatius d’assistència tècnica (5.339 serveis
d’aquestes característiques l’any 2018), xifra que suposa un 23,78% del total
d’intervencions. Sense computar els 7 serveis efectuats fora de terme, la distribució ha
estat la següent:

Nombre de serveis d’assistència tècnica
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El tipus d’assistències tècniques realitzades ha estat variat:

Tipus d'assistències tècniques
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Edificis
88; 3%

108; 3%
43; 1%
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Residencial públic
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construcció;
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El 65,29% de les assistències tècniques es van produir durant el dia, i el 34,71% es van fer al
llarg de la nit.

Franja horària de les assistències tècniques
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Finalment, cal destacar les 183 visites d’escoles (150, el 2018) i la jornada de portes obertes
duta a terme en ocasió de la Festa Major de l’Esquerra de l’Eixample (el 2018 es va fer dues
vegades). Tanmateix, es van rebre 55 visites entre els parcs de l’Eixample, Llevant i
Montjuïc, en què es van comptabilitzar més de 3.200 persones.

4.4. Prevenció operativa
Amb aquesta denominació genèrica, l’SPEIS mesura totes les accions que faciliten conèixer
millor l’entorn d’intervenció, tant pel que fa a la trama de vials i accessos com al
coneixement d’edificis i elements singulars. També s’hi incorporen els serveis de reguarda
de l’entorn i activitats com a mesura preventiva. En tots dos casos, aquestes activitats
suposen augmentar l’eficàcia i la pròpia seguretat.
L’any 2019 es van dur a terme 1.976 serveis de coneixement de l’entorn i reguardes, xifra
que representa l’9,42% del total de serveis. En dades absolutes, l’any 2019 es van fer 105
serveis menys de coneixement de l’entorn i reguardes que l’any anterior.
D’aquests serveis i reguardes, el 88,51% es van produir al llarg del dia i l’11,49%, a la nit.
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4.5. Serveis destacats
Foc de pis a Badalona
El 5 de gener vam ser requerits per un foc de pis a l’avinguda del Marquès de Mont‐Roig,
244, de Badalona en ajuda al Servei de Bombers de la Generalitat. Es tractava d’un edifici
de 10 plantes amb 2 pisos per planta, on a la nostra arribada sortien flames per la façana,
hi havia persones que s’havien precipitat i un veí estava agafat a la part exterior del balcó.
Ens vam coordinar amb els Bombers de la Generalitat repartint‐nos els sectors de manera
geogràfica. Bombers de Barcelona hi vam participar amb tres tancs, dues ambulàncies i un
vehicle de ventilació.
En total van cremar un total de 10 pisos, una bona part completament calcinats. Les portes
dels 20 pisos estaven severament afectades pel foc, però l’estructura de l’edifici no es va
veure afectada. En aquest servei van resultar mortes 3 persones.
Incendi d’un pis a l’avinguda Meridiana
Requerits el 28 de gener per un foc de pis a l’avinguda Meridiana, 348, ens vam trobar
amb un edifici de 13 plantes en el qual s’havia produït un incendi al pati interior, on
donaven les galeries de les cuines i estava cremant roba estesa i plàstics. L’origen de
l’incendi va ser a la planta vuitena i es va produir una ràpida propagació a les plantes
superiors, i a les inferiors per la caiguda de material inflamat, que va afectar, per foc i fum,
els safareigs de totes les portes C des del 8è pis en avall.
Vam atendre dues persones, una amb petites cremades i l’altra amb una ferida en una mà
pel trencament d’un vidre. La finca es va deixar preventivament sense subministrament de
gas.
Foc d’indústria a la Zona Franca
El dia 11 de febrer es va rebre un avís d’incendi a les instal∙lacions de SEAT, una important
empresa de fabricació de vehicles a la Zona Franca. Un detector del museu de vehicles
històrics s’havia activat i una columna desenvolupada inclinada de fum gris es podia veure
des de diversos llocs de Barcelona.
Es van destinar quinze dotacions de bombers, entre elles quatre tancs pesants, dos tancs
lleugers, una autoescala, un furgó d’aire, el K‐07, el J‐11 i dues ambulàncies.
A banda de l’atac per la coberta amb autoescala, per evitar la propagació del foc, els
primers esforços es van centrar a localitzar i retirar ampolles d’acetilè.
Es van establir dos sectors de treball, i es va aconseguir el control de l’incendi després de
dues hores, en què es van concentrar els esforços a evitar la propagació a la nau veïna del
Museu, que no va resultar afectada.
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El foc va produir una afectació estructural de la coberta en diferents graus
aproximadament en una superfície d’uns 2,500 m2 i la destrucció completa de l’altell on es
va iniciar el foc. Van ser evacuades 227 persones pels propis mitjans de l’empresa i una
persona va ser atesa per inhalació de fums.
Foc d’habitatge a Sants
Eren les 5.23 hores del 27 de febrer quan vam ser alertats per un veí de de l’immoble que
veia fum a la finca del carrer de Súria, 6, i que havia sentit algun crit d’auxili. En arribar‐hi,
hi havia un foc desenvolupat al primer pis que progressava pel celobert, i que afectava de
manera important el subministrament de gas i l’edifici contigu. En la intervenció es van
establir tres sectors de treball, així com una cèl∙lula d’avaluació amb GUB, Mossos i SEM.
En total van quedar afectats un total de vuit pisos, sense afectació estructural en cap de les
dues finques, i es va fer el tall de subministrament de gas. Es va atendre dues persones
afectades per cremades i inhalació de fum i tres persones van ser ateses i donades d’alta in
situ per angoixa.
D’un total de setanta persones que van ser evacuades i filiades, dotze van sol∙licitar un
reallotjament a través del CUESB.
Dues persones mortes a l’avinguda de Xile
Vam ser alertats a les 9.58 hores del dia 3 de març per presència de fum i foc a la façana
del número 42 de l’avinguda de Xile on s’havien sentit explosions provinents del quart pis.
Es tractava d’un bloc d’habitatges d’onze plantes amb quatre habitatges per planta.
Es va plantejar l’actuació inicial en tres sectors: un sector encarregat de dur a terme la
instal∙lació d’aigua interior, la recerca de víctimes i l’atac de l’incendi. Un segon sector,
compost pels Bombers de la Generalitat, va executar la revisió de l’escala, el tancament de
les portes i la comprovació de l’existència d’obertures de l’escala. I un tercer sector, ubicat
a l’exterior i amb autoescales, va fer tasques de refredament de fums i de la façana exterior
per evitar la propagació de l’incendi a pisos superiors.
Van resultar afectats dos pisos de la finca i es va procedir a evacuar‐ne i confinar‐ne els
estadants. Desgraciadament es va produir la mort d’un home de 80 anys, una dona de 64
anys i un gos.
Ensurt a la plaça d’ Espanya
A les 21.21 hores del 4 de març vam ser requerits a través del 112 per la caiguda d’un nen
de 6 anys en un pou de ventilació. El nen va caure per un forat de 25 x 70 cm , i 3 metres de
profunditat. El forat corresponia a la ventilació d’una instal∙lació elèctrica d’Endesa. Un cop
valorada la instal∙lació, i verificat que la ventilació estava separada de l’estació
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transformadora, que el cablejat era de baixa tensió, que es trobava en perfecte estat, i que,
per tant, l’accés era segur, un bomber es va despenjar a l’interior de la instal∙lació i vam
procedir al rescat del nen.
Un cop rescatat es va fer un reconeixement sanitari del nen i únicament s’hi van apreciar
contusions lleugeres. El SEM va procedir al seu trasllat a l’Hospital de Sant Joan de Déu de
manera preventiva.
Foc de pis a Gràcia
El 21 de març, un veí de la finca del carrer de Nil Fabra, 34‐38, ens va alertar per foc de pis
en un despatx d’oficines. Es tractava d’un edifici d’habitatges on van cremar tres pisos, un
d’ells el pis origen de l’incendi.
La intervenció va ser complexa degut al fet que a la finca hi havia dues escales, que van
afavorir una ràpida propagació a través del celobert, on a la canonada de gas es va produir
un dard inflamat.
Tots els pisos amb accés al pati van quedar afectats, així com totes les instal∙lacions
generals de la finca, i es va haver d’apuntalar una part del forjat.
Els tècnics sanitaris van atendre un total de vuit persones, i es va procedir al trasllat
hospitalari d’una d’elles d’edat avançada.
Esfondrament al nucli antic
La trucada d’un particular el dia 4 d’abril ens va avisar d’un esfondrament del forjat del pis
entresol segona del carrer dels Corders, 10. A la nostra arribada vam verificar el col∙lapse
d’un forjat amb entrebigat de fusta i revoltó ceràmic.
Vam executar una inspecció de la resta de la finca, i es va decidir desallotjar els pisos 1r 2a,
entresol 2a, principal 2a, i local dels baixos i apuntalar la part del forjat afectat. També es
van precintar els baixos de la finca, destinats a local comercial.
Es va activar el CUESB per reallotjar els estadants del principal 2a.
Incendi a l’Eixample
Diverses trucades al voltant de les 14.20 hores del dia 11 d’abril ens informen d’un incendi
en un edifici ubicat al carrer del Comte Borrell, 5. Es tractava d’un edifici construït el 1900
de planta baixa més sis pisos, on observàvem flames que sortien d’una finestra de la
primera planta i progressaven per la façana.
Es va fer un primer atac ofensiu exterior, “atac transicional”, i posteriorment un atac
interior per l’escala de la finca. Una vegada acabada l’extinció i revisió dels habitatges, es
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va veure una afectació del balcó de pedra del pis 1r 1a, afectat directament per les flames,
que va quedar apuntalat com a mesura preventiva. El pis principal 1a va quedar totalment
afectat pel foc.
Els serveis sanitaris van atendre set persones per inhalació lleu de fum, i el SEM va fer el
trasllat hospitalari de tres persones.
Intoxicació al Carmel
A les 3.27 hores del dia 12 d’abril, el SEM ens requereix per una col∙laboració per possible
intoxicació al carrer de la Gran Vista, 106, al soterrani 2a.
Un cop arribem al lloc, fem una inspecció de la finca, així com mesures de CO, i s’arriba a la
conclusió que s’ha produït una combinació de la mala combustió del braser associada al fet
que aquest estava situat a sobre d’un pot de pintura plàstica al 50% de 30 kg, que amb la
calor propiciava l’evaporació del producte.
A través de la cambra de bany, la intoxicació s’havia estès a pisos superiors, i va deixar un
total de nou persones afectades, de les quals es va procedir al trasllat hospitalari de tres
d’elles.
Foc al pàrquing d’una clínica
El dia 16 d’abril vam ser requerits a les 23.00 hores per un foc a la planta ‐5 del pàrquing de
la Clínica Corachan, ubicada al carrer de Buïgas, 19.
Es va tractar d’una crema de material emmagatzemat en aquesta planta, i l’incendi es va
extingir amb els ruixadors automàtics de la instal∙lació contra incendis del pàrquing.
Es va procedir a ventilar la quantitat de fum que havia quedat en tot el pàrquing i, un cop
verificada l’absència de fum i monòxid a les plantes de la part d’assistència de la clínica, es
va autoritzar el reallotjament dels pacients que, de manera preventiva, els responsables de
la clínica havien evacuat.
Incendis de cotxes sota rasant
El dia 10 de maig vam tenir dos focs de vehicles sota rasant, un a un túnel i l’altre a un
pàrquing.
Un d’ells va ser a la plaça d’ Ildefons Cerdà, on va cremar un turisme, i va afectar per fum
uns 200 m, sota la plaça Cerdà. Es va atendre una persona afectada pel fum i va obligar a
tallar la circulació durant tot el procés d’extinció del foc i posterior ventilació del túnel.
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L’altre es va produir a la planta ‐4 d’un aparcament al passeig de la Vall d’Hebron, 101, on
el vehicle va quedar totalment destruït. Va afectar les cinc plantes del soterrani pel fum. Es
va atendre una persona.

Recerca de la brigada submarinista
Vam ser requerits el dia 18 de maig perquè la nostra brigada de submarinistes col∙laborés
amb els GRAE Generalitat per la recerca d’un pescador desaparegut a Tossa de Mar.
Es va fer una recerca en superfície en dos equips: Sant Feliu de Guíxols ‐ Sevions i Canyelles
‐ cap de Tossa. Un cop acabada la recerca, es va demanar la possibilitat de continuar la
col∙laboració en dates posteriors.
El dia 30 de maig vam procedir novament a la col∙laboració un cop trobat el cos sense vida
del pescador.
Esfondrament d’un gimnàs en obres
Servei demanat el 23 de juliol per col∙lapse d’un forjat en un gimnàs que estava en obres
amb dues persones atrapades al carrer de Vila i Vilà, 65. A la nostra arribada es va verificar
que havia col∙lapsat una part del sostre de la primera planta soterrani en la zona oposada a
la façana principal.
Es va treballar en dues zones, una d’interior on es van establir el sector de rescat de les
víctimes i el sector d’apuntalament per assegurar la zona de treball, una zona exterior amb
el centre de comandament avançat i un sector logístic.
Les dues víctimes van ser rescatades amb vida i traslladades pel SEM a centres hospitalaris,
i va quedar precintat l’accés a l’edifici.
Foc de matolls a Collserola
El dia 3 d’agost es va declarar un foc de matolls al carrer de la Mare de Déu de Port, on van
participar un total de sis tancs d’aigua, dues ambulàncies i els dos vehicles de
comandament i un helicòpter bombarder de la Generalitat que es va encarregar de la part
mitjana‐alta del flanc dret, atès que presenta un fort pendent. Un cop encerclat el foc amb
anell d’aigua, es dona per controlat, i s’inicien maniobres per remullar tot el perímetre i
atacar punts calents de l’interior. A les 19.30 hores es dona l’incendi per extingit. La
superfície cremada de matolls va ser d’uns 20.000 metres quadrats.
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Accident de trànsit a Miramar
El dia 31 d’agost vam ser requerits per un accident de trànsit per col∙lisió de dos vehicles:
un cotxe esportiu contra un bus turístic a la carretera de Miramar.
El vehicle era un turisme esportiu amb tres ocupants, un dels quals en estat greu que va
haver de ser excarcerat i es va transferir al SEM pel seu trasllat a un centre hospitalari. El
bus turístic tenia en aquells moment quaranta passatgers, que no van patir lesions i van
pujar a un altre autobús a excepció del conductor i dos passatgers que tenien ferides lleus i
van ser atesos pels equips sanitaris.
Reforç a Bombers de la Generalitat en un altre foc de pis
El dia 14 de setembre a l’avinguda de Manuel Fernández Márquez (Sant Adrià de Besòs)
vam participar amb tres dotacions de Sant Andreu i el cap de sector en un foc a la planta
baixa d’un pis després de rebre la demanda de col∙laboració per part dels Bombers de la
Generalitat.
Serveis en entorn nàutic
El dia 25 de setembre vam intervenir en dos serveis realitzats en entorns nàutics. D’una
banda, vam participar en la recerca d’un nadó llançat al riu Besòs, col∙laborant amb els
Bombers de la Generalitat, servei que es va perllongar diverses jornades i que va donar
com a resultat el rescat del cos sense vida del nadó.
A la platja de Sant Sebastià el nostre grup de submarinistes va treballar amb diferents
agències en el dispositiu de seguretat per una possible presència d’un artefacte explosiu
enfonsat davant la platja de Sant Sebastià; finalment, es va aixecar el dispositiu i es va
donar per tancat el servei.
Importants mobilitzacions i incidents al centre de Barcelona
El dia 13 d’octubre es va activar en fase d’alerta el Pla de protecció civil municipal amb
motiu del risc generat a Barcelona per diferents mobilitzacions ciutadanes al centre de la
ciutat.
Vam participar activament en l’extinció de múltiples contenidors i altres elements urbans a
conseqüència dels aldarulls produïts a les concentracions de protesta convocades al centre
de la ciutat.
La tipologia de les intervencions va obligar a una important coordinació amb la resta de
cossos d’emergències de la ciutat i per la seva gestió es van establir dos punts de trànsits
coordinats per caps de sector, que van facilitar l’accés i la disponibilitat immediata dels
nostres recursos.
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Recuperació d’un turisme caigut al mar
El dia 10 de novembre vam treballar en la recuperació d’un turisme a la plataforma del
passeig marítim de la Mar Bella. Un vehicle Seat Alhambra estava a l’aigua pràcticament
submergit.
Amb el nostre equip de submarinistes es va enriostar el vehicle lligant‐lo al cabrestant del
C‐13 i es va procedir a arrossegar‐lo des de dins de l’aigua fins a una zona segura. Sembla
que el vehicle havia anat enrere mentre el propietari descarregava una barca.
Incendi d’un vehicle al túnel de les Camèlies
Una furgoneta de transport va cremar el 28 de novembre a l’interior del túnel de les
Camèlies. El túnel, d’uns 380 m de longitud amb 2 sentits de circulació compartimentats,
va fer que enviéssim una dotació a l’entrada Llobregat (Escorial) i la resta de dotacions a
l’entrada Besòs (Sardenya). A la nostra arribada, hi havia fum dens gris fosc sortint per la
boca del túnel en sentit ascendent (Besòs). L’extinció es va fer utilitzant les instal∙lacions
fixes del mateix túnel.
Un cop extingit i refredat, es va activar la ventilació forçada del túnel i es van comprovar els
nivells de gasos dins del túnel. Fetes aquestes comprovacions, es va activar Neteja i es va
informar la Guàrdia Urbana per gestionar la retirada del vehicle i reactivar la circulació de
vehicles en el túnel.
Desembre ventós
Els dies 13 i 22 de desembre vam tenir a la ciutat forts episodis de vent. El dia 13 vam
executar per aquest concepte 101 serveis: 30 serveis d’arbrat i 71 de reconeixements
diversos (sanejament, assegurament i retirada d’elements en perill de caiguda, bastides,
tendals, etc.). El dia 22, el nombre de serveis per aquest concepte va ser de 70.
Important incendi al carrer dels Enamorats
El dia 18 de desembre vam extingir un incendi que va afectar diferents habitatges de la
finca del carrer dels Enamorats, 45, ja que es va propagar el foc pel pati interior de l’escala.
La finca tenia l’accés pel carrer d’Aragó, 486. El foc, que va resultar molt virulent, va afectar
26 persones de diferent consideració, algunes de les quals van ser traslladades a diferents
centres hospitalaris. El local tenia un altell amb estructura lleugera i va col∙lapsar, com
també ho va fer part del forjat entre el local i el pis principal 3a.
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5 Les persones
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5.1 Organigrama

Àrea de Seguretat i Prevenció

Direcció de Serveis de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament

Direcció

Divisió de Protecció Civil i
Prevenció

Divisió d’Operacions

Divisió de Planificació

Unitat de Protecció Civil

Unitat Operativa
Territorial

Unitat de Procediments i
Planificació

Unitat Normativa

Unitat Operativa de
Desenvolupament

Unitat de Suport Tècnic
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5.2 Distribució del personal
Respecte a l’any anterior, la plantilla de l’SPEIS s’ha incrementat notablement pel que fa als
efectius operatius com a resultat de les ofertes d’ocupació, que han permès ajudar a
compensar el dèficit de bombers i bomberes que es produïa de manera reiterada com a
resultat de les baixes ocasionades per jubilació.

Categories professionals

Homes

Dones

TOTAL
2019

TOTAL
2018

a) Plantilla operativa
Tècnics/tècniques superiors

8

1,2%

0

0,0%

8

3

Tècnics/tècniques mitjans/anes

23

3,5%

2

12,5%

25

20

Tècnics/tècniques mitjans/anes d’infermeria

18

2,7%

7

43,8%

25

26

Sotsoficials/sotsoficiales

18

2,7%

0

0,0%

18

20

Sergents/sergentes

30

4,5%

0

0,0%

30

8

Caporals/caporales

88

13,2%

1

6,3%

89

73

Bombers/bomberes

481

72,2%

6

37,5%

487

448

TOTAL plantilla operativa 666

100,0%

16

100,0%

682

623

b) Plantilla no operativa
Tècnics/tècniques superiors

7

43,8%

3

23,1%

10

12

Gestors/gestores ‐ tècnics/tècniques
mitjans/anes

1

6,3%

2

15,4%

3

7

Personal administratiu

3

18,8%

2

15,4%

5

6

Auxiliars administratius/administratives

5

31,3%

5

38,5%

10

10

Agent Guàrdia Urbana Barcelona

0

0,0%

1

7,7%

1

1

16

100,0%

13

100,0%

29

36

29

711

659

TOTAL plantilla no operativa

682
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Plantilla operativa
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

487
448

89 73

2019
30

25 26

8

25 20

18 20

8

2018

3

Plantilla no operativa
14
12

12
10

10

10

10
8

7
2019

6

6

5

4

2018
3

2

1

1

0
Tècnics/tècniques
superiors

Auxiliars admin.

Personal
administratiu

Gestors/gestores ‐ T.
Agent Guàrdia
mitjos/es
Urbana Barcelona
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D’altra banda, l’estructura organitzativa de la plantilla es reparteix de la manera següent:

Estructura organitzativa
Direcció

Personal operatiu

Personal no operatiu

TOTAL
2019

TOTAL
2018

2

0,3%

4

13,8%

6

6

Divisió d’Operacions

662

97,1%

9

31,0%

671

594

Divisió de Prevenció i Protecció Civil

10

1,5%

11

37,9%

21

20

Divisió de Planificació

8

1,2%

5

17,2%

13

14

682

100,0%

29

100,0%

711

634

TOTAL plantilla

Estructura organitzativa
600

594

500
400
300
200
100

21

20

13

14

6

6

0
Divisió d'Operacions

Divisió de Prevenció i
Protecció Civil
2019

Divisió de Planificació

Direcció

2018

L’edat mitjana de la plantilla operativa el 31 de desembre de 2019 és de 42,33 anys, xifra
que representa un descens respecte a l’any anterior, ja que l’any 2018 se situava en 42,72
anys.
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Edat
233

Nombre de persones

250
200

179

150

168
Series1

100

66
49
77

88

50
0

206

1
0
20‐24

62
42

69

Series2
25

15
5
25 ‐ 29

31

29
30 ‐ 34

35 ‐ 39

40 ‐ 44

45 ‐ 49

50 ‐ 54

55 ‐ 59

> 60

Franges d’edat

5.3 Les dones al cos de Bombers de Barcelona
La incorporació de la dona a Bombers de Barcelona és un fet molt recent (any 2007), per la
qual cosa el personal femení representa un percentatge molt baix respecte al conjunt de la
plantilla. És per això que l’Ajuntament està introduint mesures de discriminació positiva
envers les dones en els processos de selecció (en casos d’empat en la puntuació), de les
quals s’han de beneficiar les dones que es presentin als propers processos selectius.
La variació de xifres entre el 2018 i el 2019 pel que fa a la distribució per sexes és mínima, i
el descens que s’ha produït en el grup de dones operatives (de 17 el 2018 a 16 el 2019)
s’explica per una única baixa per excedència automàtica per incompatibilitat.

Distribució de la plantilla per sexe
Dones
4,08%

Homes
95,92%
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Promoció de l’accés de les dones al cos
Les bases publicades al mes de juliol que regulen la convocatòria de Bombers d’enguany
introdueixen una sèrie de novetats importants respecte a les anteriors amb l’objectiu de
promoure l’accés de les dones al cos tot incorporant la perspectiva de gènere, eliminant
requisits que dificultaven l’accés de les dones aspirants i adaptant els requisits al model
actual de bomber/a després de fer una anàlisi de les tasques que es duen a terme.
Una de les novetats importants pel que fa als requisits de participació de les persones
aspirants és la desaparició de l’alçada mínima i màxima tant per a homes com per a dones
(anteriorment les dones havien de tenir una alçada mínima d’1,55 metres i els homes,
d’1,60, i no superar l’1,95 en cap cas).
En la fase d’oposició, les principals modificacions són les següents:




S’incorpora a la prova d’oficis l’àmbit sanitari, que aporta una perspectiva de
gènere inexistent. Fins ara només hi havia tres àmbits professionals altament
masculinitzats (edificació i obra civil, instal∙lacions elèctriques i mecànica).
La quarta prova (d’aptitud física) també experimenta algunes modificacions pel que
fa a la tipologia de prova i la seva valoració:
o Es mantenen les proves de la course navette, el circuit d’agilitat i el circuit de
piscina. Com que ara les proves físiques puntuaran, els barems de la prova
s’adapten de manera gradual.
o S’incorporen exercicis de dominades i d’arrossegament de maniquí, més
vinculats amb el dia a dia del bomber/a, i desapareixen les proves de pressió
sobre banc i de salt horitzontal, ja que es considera que aquestes habilitats
ja no estan tan vinculades a les tasques i les funcions que es fan al cos.

Si després d’acabar les proves d’aquesta fase es produeix un empat, es resol a favor de la
persona aspirant el gènere de la qual tingui menys representació, com en la resta de les
bases dels processos selectius municipals.
Finalment, i pel que fa a la fase de concurs, s’avaluen com a mèrit les titulacions en
activitats físiques i esportives, i s’amplien les sanitàries. De totes maneres, aquesta fase veu
reduït el seu pes en el conjunt del concurs.
El procés d’oposició acabarà l’any 2020.
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Jornada “Les dones en els cossos de Bombers: una perspectiva de gènere”
Vegeu l’apartat 1.2.

Trobada de la Comissió de Dones en Serveis de Salvament i Incendis
Vegeu l’apartat 1.2.

5.4 Gestió de personal
El personal operatiu de l’SPEIS ha presentat un absentisme del 7,58% el 2019. En concret,
299 efectius han estat de baixa i s’han produït 539 incapacitats laborals transitòries, que
han equivalgut a un total de 9.005 dies de baixa. Entre el personal no operatiu s’han
produït 21 baixes, repartides entre 10 persones, que han sumat un total de 438 dies de
baixa.
Les accions més rellevants que s’han posat en pràctica per reduir l’absentisme han estat el
seguiment de les baixes (algunes amb citació a la persona interessada), les adaptacions del
lloc de treball, la gestió feta per l’inspector mèdic de la gerència contactant amb els centres
sanitaris per escurçar les llistes d’espera tant de proves com de visites o intervencions
quirúrgiques, les autoritzacions de rehabilitació en hores de servei per escurçar la durada
de les baixes, i les coordinacions amb la inspecció mèdica de l’Ajuntament.
D’altra banda, Bombers de Barcelona és un dels col∙lectius amb més incidència d’accidents
de treball per les característiques de la seva tasca. En concret, l’any 2019 s’han
comptabilitzat 66 accidents amb baixa i un total de 2.391 dies de baixa per accidents i
recaigudes. Aquestes dades inclouen els dies per accidents amb baixa, per accidents in
itinere i per recaigudes per un accident anterior.
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