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REGLAMENT DE LA COORDINADORA OPERATIVA D´ASSOCIACIONS DE VOLUNTARIS DE 
PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA  

PER LA CONCESSIÓ DE PREMIS, FELICITACIONS, DISTINCIONS I CONDECORACIONS 
 
 

CAPÍTOL I 
 
 
Article 1.- Objecte.  
 
El voluntariat de Protecció Civil de Catalunya, es nodreix del compromís dels ciutadans, que de forma 
altruista i desinteressada, participen de forma activa en les activitats que es desenvolupen per 
protegir les persones, els seus béns i el medi ambient, d’acord amb allò que estableixen les normes 
que regulen la participació voluntària dels ciutadans en matèria de Protecció Civil en els àmbits i 
competències de les diferents administracions públiques del nostre país.  
 
En aquesta importantíssima tasca social, hi intervenen també persones, institucions, organismes i 
entitats diverses, integrades en el Sistema Nacional de Protecció Civil a què la Coordinadora 
Operativa d´Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya vol premiar, agrair i 
reconèixer públicament les seves accions, la seva dedicació i el suport que presten en l´àmbit de la 
Protecció Civil, la Seguretat Ciutadana i l´atenció d´urgències i emergències, sempre que hagin 
redundat en especial benefici o repercussió per al voluntariat de Protecció Civil a qualsevol part.  
 
Article 2.- Classes de distincions. 
 
Les distincions poden consistir en:  
 

a) Felicitació o agraïment individual o col·lectiva pública a petició de la presidència d’una AVPC 
adherida, de l´Alcaldia d´un Ajuntament, o de la Junta Directiva de la Coordinadora Operativa 
d´Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya. 

 
b) Medalla al Mèrit de Protecció Civil. Com recompensa als qui hagin realitzat serveis de caràcter 

destacat la prestació del qual hagi comportat notori risc físic o que, per la importància dels 
resultats obtinguts, puguin ser considerats especialment rellevants; i als que hagin realitzat 
serveis d´extraordinària importància o dificultat, en el qual hagin evidenciat destacades 
qualitats professionals, així com pel seu constant lliurament i dedicació diària en el compliment 
dels seus deures.  

 
c) Medalla Pandèmia de la COVID-19. La finalitat primordial d'aquesta iniciativa és deixar 

constància del sacrifici, la solidaritat, la disponibilitat i meritòria labor desenvolupada per totes 
les persones en general, que voluntàriament o pertanyent a institucions públiques o privades, 
integrades o no en el Sistema Nacional de Protecció Civil han participat activament en 
aquesta emergència, amb especial esment a totes les persones que integren els sistemes de 
defensa de la salut i la seguretat. 

 
d) Diploma al reconeixement de grups, equips, o departament que hagin dut a terme activitats 

concretes destacant notòriament la professionalitat, la dedicació, l'esforç, sacrifici, fins i tot els 
objectes o metes en l'acompliment de l'activitat. 

 
e) Mètopes o efectes d'agraïment a persones concretes i altres cossos de seguretat. 
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Article 3.- Destinataris de les Distincions. 
 
1.- Les Condecoracions o Distincions podran ser concedides a: 
 

a) Entitats de Protecció Civil o els seus membres. 
 

b) Les Forces i Cossos de Seguretat i de qualsevol àmbit territorial i els seus membres que hagin 
exercit un servei meritori en l’àmbit de la Protecció Civil a Catalunya.  

 
c) Qualsevol organisme públic i les seves autoritats que hagin col·laborat de manera destacable 

amb la Protecció Civil a Catalunya. 
 

d) Qualsevol organització privada i els seus representants que hagin col·laborat de manera 
destacable amb la Protecció Civil a Catalunya. 

 
2.- Podrà concedir-se més d'una distinció, sempre que la persona o institució a la qual es distingeixi 
compleixi els requisits exigits per a la concessió del reconeixement. 
 
 

CAPITULO II 
 

DE LES FELICITACIONS I AGRAÏMENTS 
 
 
Article 4.- Objecte de les felicitacions. 
 
Les felicitacions tenen per objecte destacar les actuacions o la dedicació destacada que s'excedeixi 
notòriament del nivell del normal compliment del servei de Protecció Civil o del deure professional 
dels altres membres dels Cossos i Forces de Seguretat, de les Forces Armades, Seguretat Privada i 
de qualsevol ciutadà, que pel risc o perill que comporta l'actuació, que per la necessitat de ser auxiliat 
en l'acte concret, per l'alarma social dels fets, o per l'eficàcia dels seus resultats hagin de ser 
considerats com a meritòries. 
 
Les felicitacions es formularan per escrit i es notificaran als interessats. 
 
Article 5.- Agraïments. 
 
Diploma o mètopa al mèrit de la Protecció Civil. 
 
Aquest diploma o mètopa s'atorgarà a un grup de treball determinat, a autoritats, particulars o 
col·lectius quan per alguna circumstància puntual hagin col·laborat amb la Coordinadora Operativa 
d’Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya en els següents suposats: 
 

a) Grup o equip que destaqui en una activitat concreta, per l'ímpetu, preocupació, responsabilitat 
manifesta, eficàcia, més enllà de les ordres encomanades. 
 

b) El diploma es lliurarà a cadascun dels membres de l'equip, grup o departament. 
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c) La mètopa es lliurarà a l'equip, grup o departament i constarà d'una base de fusta en la qual 
estarà adossat l'escut de la Coordinadora Operativa d´Associacions de Voluntaris de 
Protecció Civil de Catalunya, amb una placa en la seva part inferior on figuraran, el nom de 
la persona, organisme o entitat objecte de la distinció. 

 
Article 6.- Proposta de Felicitacions i Agraïments. 
 
1.- La proposta o iniciativa de les felicitacions públiques i agraïments correspondrà a la Junta 
Directiva de la Coordinadora Operativa d´Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya 
a petició d’una AVPC adherida, de l'Alcaldia d’un municipi, o la pròpia Junta Directiva de la 
Coordinadora Operativa d´AVPC de Catalunya. 
 
2.- La concessió de les Felicitacions i Agraïments serà competència de la Coordinadora Operativa 
d´Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya, sent lliurat el seu corresponent diploma 
signat per la Presidència en el qual consti el motiu de la concessió de la felicitació o agraïment. 
 

CAPITULO III 
 

DE LES CONDECORACIONS 
 
 
Les condecoracions-medalles són una insígnia que es concedeix com a honor i distinció que 
consisteix en una peça metàl·lica amb una forma determinada, en la qual es graven imatges o 
inscripcions que solen anar presa en el pit o penjada del coll del condecorat. 
 
Article 7. - Les medalles de Serveis a la Protecció Civil podran ser de les següents classes: 
 

a) Creu al Mèrit de Protecció Civil. 
 
Article 8. - La Creu al Mèrit de Protecció Civil podrà ser concedida als membres de la Protecció 
Civil o un altre Cos o Força de Seguretat. 
 

a) Als qui realitzessin serveis de caràcter destacat la prestació del qual hagués comportat notori 
risc físic o que, per la importància dels resultats obtinguts, puguin ser considerats 
especialment rellevants. 
 

b) Als qui hagin realitzat un servei d'extraordinària importància o dificultat, en el qual hagin 
evidenciat destacades qualitats professionals. 

 
c) Als qui pel seu constant lliurament i dedicació diària en el compliment dels seus deures 

professionals, sobresurtin per la seva responsabilitat i professionalitat que constitueixin una 
conducta exemplar. 

 
Article 9. - La Creu al Mèrit de Protecció Civil tindrà les següents característiques: 
 
La Creu tindrà els quatre braços d'igual grandària, en forma de cua d'oreneta, amb una amplada de 
39 mil·límetres. 
 
La part central de la Creu està formada per un disc que té un diàmetre exterior de 21 mil·límetres i 
un altre concèntric de 14 mil·límetres. En la corona circular delimitada per una corona de llorer. A 
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l'interior del primer cercle, amb fons taronja i blau, figura el símbol-triangle internacional de la 
Protecció Civil i la silueta del territori de Catalunya amb els colors de la Senyera, i en el cercle exterior 
la inscripció “Protecció Civil Coordinadora Operativa”. Els cercles, lletres i escuts seran daurats. Sent 
coronada la creu exteriorment per relleus de color plata. 
 
La part superior de la Creu té un sortint perforat que s'uneix mitjançant anella daurada a una cinta i 
aquesta a un passador que mesura 36 mil·límetres de llarg i 12 mil·límetres d'ample. La cinta de 50 
mil·límetres de llarg i 30 mil·límetres d'ample, tenint en els seus dos extrems una banda de 5 
mil·límetres de color taronja, sent la cinta de color blau. 
 
La longitud total de la Creu, la cinta i el passador és de 100 mil·límetres. 
 
Article 10. La Medalla Pandèmia del COVID-19 podrà ser concedida als membres de la 
Protecció Civil o un altre Cos o Força de Seguretat, d'Emergències, Sanitaris i Civils. 
 

a) Als qui han deixat constància del sacrifici, la solidaritat, la disponibilitat i meritòria labor 
desenvolupada per totes les persones en general, que voluntàriament o pertanyent a 
institucions públiques o privades, integrades o no en el Sistema Nacional de Protecció Civil 
han participat activament en aquesta emergència, amb especial esment a totes les persones 
que integren els sistemes de defensa de la salut i la seguretat. 

 
Article 11. La Medalla Pandèmia del COVID-19 tindrà les següents característiques: 
 
La Creu de color blau, vorejada en el seu exterior de rivets daurats, tindrà els quatre braços d'igual 
grandària, en forma de cua d'oreneta, amb una amplària de 39 mil·límetres. 
 
La part central de la Creu està formada per un disc que té un diàmetre exterior de 21 mil·límetres i 
un altre concèntric de 14 mil·límetres. En la corona circular delimitada per una corona de llorer i 
corona real. A l'interior del primer cercle, amb fons taronja i blau, figura el símbol-
triangulo internacional de la Protecció Civil, i en el cercle exterior la inscripció “Protecció Civil 
Coordinadora Operativa”, destacant en el seu interior la descripció COVID-19. Els cercles, lletres i 
escuts seran daurats. 
 
La part superior de la Creu té un sortint perforat que s'uneix mitjançant anella daurada a una cinta i 
aquesta a un passador que mesura 36 mil·límetres de llarg i 12 mil·límetres d'ample. La cinta de 50 
mil·límetres de llarg i 30 mil·límetres d'ample, tenint en els seus dos extrems una banda de 5 
mil·límetres de color daurat, sent la cinta de color blau, groc, vermell, groc i blanc. 
 
La longitud total de la creu, la cinta i el passador és de 100 mil·límetres. 
 
Article 12. - La concessió de la Creu al Mèrit de Protecció Civil correspondrà a la Coordinadora 
Operativa d´Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya. 
 
A l'escrit que es proposi la concessió de la condecoració haurà d'expressar-se i justificar-se els mèrits 
que motiven la mateixa. 
 
A la vista de la proposta, la incoació de l'expedient haurà de ser signada per la persona responsable 
de l’organisme o entitat que l’hagi proposat. 
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Conclòs l'anterior, la Junta Directiva de la Coordinadora Operativa d´Associacions de Voluntaris de 
Protecció Civil de Catalunya serà competent per a concedir la Medalla de la Creu al Mèrit de Protecció 
Civil. 
 
Al titular de la Creu, se li lliurarà a més un diploma en el qual consti l'acord de concessió, signat pel 
President de la Coordinadora Operativa d´Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de 
Catalunya. 
 
Article 13. La concessió de la Medalla Pandèmia del COVID-19 correspondrà a la Coordinadora 
Operativa d´Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya. 
 
En l'escrit que es proposi la concessió de la condecoració haurà d'expressar-se i justificar-se 
l'actuació activa en prestació de serveis relacionats en la lluita contra la pandèmia de la COVID-19. 
A la vista de la proposta, la incoació de l'expedient proposada haurà de ser signada per la persona 
responsable de la corporació municipal, i o estament públic, privat o civil que la sol·liciti. 
 
Conclòs l'anterior, la Junta Directiva de la Coordinadora Operativa d´Associacions de Voluntaris de 
Protecció Civil de Catalunya serà competent per a concedir la Medalla Pandèmia del COVID-19. 
 
Al titular de la Medalla, se li lliurarà a més un diploma en el qual consti l'acord de concessió, signat 
pel President de la Coordinadora Operativa d´Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de 
Catalunya.  
 
Article 14. - Als qui se'ls hagi concedit aquestes condecoracions. 
 
Podran portar-les sobre l'uniforme reglamentari a l'altura del terç superior esquerre de la jaqueta quan 
vesteixin de gala, pel passador en l'uniforme de gala, de diari o peça de vestir si és civil quan es 
consideri oportú o ho indiqui el protocol. 
 
Article 15. - La imposició de condecoracions. 
 
Es faran arribar a les entitats públiques, privades o civils, instant a celebrar quan sigui considerat per 
el President i/o Junta Directiva de la Coordinadora Operativa d´Associacions de Voluntaris de 
Protecció Civil de Catalunya en la celebració d'un acte solemne a aquest efecte. 
 
Article. 16. - Les felicitacions i/o condecoracions. 
 

a) Seran anotades en el registre de felicitacions i/o condecoracions creat per la Coordinadora 
Operativa d´Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya a aquest efecte de 
registre intern. 

 
b) Totes les felicitacions i condecoracions a què es fa referència en aquest reglament, són de 

caràcter exclusivament honorífic, sense que atorguin cap tipus de dret econòmic i podran 
concedir-se de forma individual o col·lectiva segons els casos, i també a títol pòstum. 

 
Article 17.-  Renovació de les condecoracions  
 
En el cas que algun condecorat amb la Medalla al Mèrit de Protecció Civil o amb la Medalla Pandèmia 
del Covid-19 en el compliment del Deure cometi algun acte contrari a la dignitat individual, 
professional o social, se li revocarà la concessió, prèvia incoació, d’ofici o a instància de part, d’un 
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expedient contradictori, en el qual es donarà audiència a l’interessat. L’acord definitiu l’ha d’adoptar 
la Junta Directiva de la Coordinadora Operativa d´Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de 
Catalunya i comportarà la supressió del nom del condecorat en el llibre registre abans esmentat. 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
La plantilla, estructura orgànica, recursos, mitjans i funcions de la Protecció Civil de Catalunya, es 
desenvoluparan i adequaran al que es disposa en la legislació vigent. 

 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
 
A l'entrada en vigor del present Reglament, sent aprovat en Junta Directiva celebrada el dia 31 
d´octubre de 2022, quedaran derogades quantes normes d'inferior rang, acords, resolucions i 
disposicions de la Coordinadora Operativa d´Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de 
Catalunya, o ordres circulars i altres disposicions s'oposin al que s'estableix en aquest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


