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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES      

PROJECTE DE LLEI DELS SERVEIS DE 
PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I 

SALVAMENT 
 

Hem aconseguit arribar a un acord entre Unides Podem i la 
representació de la Coordinadora de bomberes i bombers de la 

FSC-CCOO en l'àmbit dels SPEIS 
 
Després de diversos dies de treball, hem arribat a un acord entre Unides Podem i la representació 
de la Coordinadora de bomberes i bombers de la FSC-CCOO en l'àmbit dels SPEIS; un acord que 
enriqueix i fa una millor adaptació de l'esborrany de projecte de llei dels Serveis de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvament.  
 
El treball s'ha portat endavant utilitzant les 82 esmenes que "Més País, Equo i Compromís" van 
presentar a el text inicial fruit del debat amb CCOO i que milloren el text de la futura llei en les 
qüestions següents: 

• S'afegeixen matèries que milloren l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos i Laborals 
31/95. 

• S'inclou un apartat específic que fa referència a la perspectiva de gènere i matèria 
d'igualtat en dones. 

• S'introdueixen tots els aspectes que parlen de isòcrones i temps de resposta. 

• S'introdueix la Llei de sostenibilitat i racionalització, que és la que indica que tenen la 
responsabilitat de prestar el servei en municipis de menys de 20.000 hab. 

• S'aclareix l'àmbit competencial dels SPEIS en l'àmbit dels incendis forestals en zona 
d'interfase. 

• La creació d'SPEIS integrals d'emergències on també es reculli l'actuació sanitària. 

• L'obligatorietat de subscriure convenis d'actuació entre Ports de l'Estat i els SPEIS que 
actuen en aquestes instal·lacions. 

• La creació o adaptació de lleis autonòmiques de SPEIS, a el marc normatiu estatal que 
s'aprovarà. 

• La creació en els SPEIS d'àrees d'inspecció i investigació. 
 
Després d'aquest ampli acord, el text de el projecte de llei millora i facilita la seva propera 
tramitació al Senat i, posteriorment, al Congrés dels Diputats. 
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