AVANTPROJECTE PEL QUAL ES MODIFICA EL REGLAMENT DE RÈGIM
INTERIOR DEL SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT

PREÀMBUL

L’extens temps transcorregut des que l’Ajuntament de Barcelona va aprovar, el 25 de
novembre de 1983, l’avui vigent Reglament de règim interior del Servei d’Extinció
d’Incendis i Salvament, ha produït en aquest text normatiu un desgast natural que fa
necessari revisar-lo, i que, més enllà de l’adaptació de la denominació de Servei
d’Extinció d’Incendis i Salvament a l’actual Servei de Protecció Civil, Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvament, ha d’abordar els aspectes que ara s’exposen.
Cal abordar la necessitat d’adaptar el Reglament de règim interior per recollir tot allò
que l’experiència i la nova normativa i protocols aprovats han posat de manifest que
calia millorar, en general, per incorporar la perspectiva de gènere i, en particular, per
abordar conductes contra la intimitat i la llibertat sexual.
Amb aquest esperit, la finalitat és adaptar la redacció actual del Reglament per recollir
explícitament els principis d’igualtat de gènere, de no-discriminació i de respecte als
companys i les companyes, així com actualitzar les previsions davant de conductes
que vulneren la intimitat i llibertat sexual, incloent-hi una modificació de la redacció
actual dels deures deontològics i les infraccions d’aquests deures —dins, òbviament,
dels marges que permeten les infraccions regulades per l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic— que respongui a la necessitat i la finalitat de la modificació.
L’adaptació també inclou revisar i actualitzar el text per garantir un ús inclusiu del
llenguatge.

Article únic. Modificació del text del REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL
SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT aprovat per acord de la
Comissió Municipal Permanent el 25 de novembre de 1983
Es modifica el text del Reglament de règim interior del Servei d’Extinció d’Incendis i
Salvament aprovat per acord de la Comissió Permanent Municipal Permanent de 25
de novembre de 1983, en els termes següents:

Un. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 32è
Es modifica l’article 32è, que queda redactat de la manera següent:
Article 32è
Com a desenvolupament i especificació dels deures genèrics que les lleis imposen al
funcionariat de l’Administració local, tot el personal membre de l’SPCPEIS observarà
exactament els valors i les normes de conducta continguts en els articles següents.

Dos .NOU ARTICLE 32è BIS
S’hi afegeix l’article 32è bis amb la redacció següent:

Article 32è bis
La missió del personal membre de l’SPCPEIS és vetllar, protegir i salvar.
En relació amb el servei públic, la missió de l’SPCPEIS és fer-se càrrec de la
prevenció i l’extinció d’incendis i salvaments, per tal de fer més segura, habitable i
agradable la ciutat de Barcelona, moguts per la vocació de servei a tothom, ciutadania
i visitants, i preservar el medi ambient.
L’SPCPEIS s’inspira en la ferma convicció que la seguretat és un dret fonamental i
alhora un deure de tots els ciutadans i ciutadanes, i fomenta una cultura de la
seguretat i l’autoprotecció.
L’SPCPEIS es compromet a invertir tots els esforços, habilitats i coneixements per
complir l’encàrrec rebut de la societat.
El personal membre de l’SPCPEIS es forma i treballa amb eficiència per afrontar tots
els reptes i amenaces.
El personal membre de l’SPCPEIS treballa plegat amb imparcialitat per un objectiu que
transcendeix dels seus interessos particulars.
El personal membre de l’SPCPEIS vol que la seva relació amb la ciutadania sigui
propera.
Tant en l’exercici de la seva professió com en la seva vida com a ciutadà i ciutadana,
el personal membre de l’SPCPEIS està cridat a ser un referent, perquè la seva missió
de servidora i servidor públic —que consisteix a vetllar, a protegir i a salvar— l’afecta
integralment i cal que sigui un exemple per als altres ciutadans i ciutadanes.
Els valors de l’SPCPEIS tenen un caràcter transversal i, per això, és essencial que
siguin viscuts i es tradueixin en bones pràctiques en totes les àrees de l’organització.

Tres. MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 37

Es modifica l’article 37è, que queda redactat de la manera següent:

Article 37è.
El personal membre de l’SPCPEIS ha de mostrar respecte i deferència envers els i les
comandaments, les companyes i els companys, les subordinades i els subordinats i la
ciutadania, basant la seva conducta en el respecte dels drets fonamentals i llibertats
públiques, evitant tota actuació que pugui produir discriminació per raó de naixement,
origen racial o ètnic, identitat o expressió de gènere, sexe, orientació sexual, religió o
conviccions, opinió, diversitat funcional, edat o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.

Són infraccions d’aquest deure:

a) Tota actuació que suposi discriminació per raó d’origen social, racial o ètnic,
religió o conviccions, diversitat funcional, edat, identitat o expressió de gènere,
orientació sexual, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge, sexe o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social, així com
l’assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, diversitat
funcional, edat o orientació sexual, identitat o expressió de gènere i
l’assetjament moral, sexual i per raó de sexe.
b) Qualsevol acte o agressió de paraula, per escrit o físic, contra una altra
persona membre de l’SPCPEIS o contra la seva intimitat personal o llibertat
sexual.
c) La manca de consideració envers els i les comandaments, les companyes i els
companys, les subordinades i els subordinats i la ciutadania.
d) Les ordres que menystinguin la dignitat professional i humana de qualsevol
persona membre de l’SPCPEIS.

Quatre. NOVA DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
S’hi afegeix una disposició final primera:
MODIFICACIÓ AL TÍTOL DEL REGLAMENT I AL TEXT DE LA DENOMINACIÓ DEL
SERVEI D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT
1.- Modificar el títol del Reglament de règim interior del Servei d’Extinció d’Incendis i
Salvament, que quedarà redactat de la manera següent: “Reglament de règim interior
del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament”.
2.- Modificar la denominació que rep en el text del Reglament el Servei d’Extinció
d’Incendis i Salvament, que passa a ser: Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament.
Cinc. NOVA DISPOSICIÓ FINAL SEGONA
S’hi afegeix una disposició final segona:
ENTRADA EN VIGOR
Aquest Reglament entrarà en vigor al mes de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.

