
Nom i cognoms:

AVPC Girona
info@avpcgirona.org 

Sol·licitud d’admissió a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona

Dades personals

Data de naixement:

DNI:

Lloc de naixement:

Tipus de carnet de conduir:

Col·labora amb d’altres entitats/institucions vinculades a la protecció civil i/o emergències? Si No

Domicili:

Localitat:

Altres dades

Q i tit t ?

Codi postal:

Telèfon 2:

Correu electrònic:

Telèfon preferent:

Treballador Estudiant Altres (indicar): 

Professió:

Formació acadèmica:

Si ha realitzat cursos i/o activitats formatives vinculades a l’àmbit de la protecció civil i/o les emergències, indiqui quines són:

Quines entitats?

Dades professionals i acadèmiques

Comentaris:

Informació addicional d’interès

Signatura  

Localitat i data: Girona, a         de de 

La comunicació de les dades personals que consten  en  aquest  document  suposa l'autorització  perquè  s'incorporin a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona i de l'AVPC 
de Girona. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació i cancel•lació adreçant-vos personalment a l'Ajuntament de Girona i a l'AVPC de Girona o enviant un 
correu electrònic a info@avpcgirona.org.



ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE GIRONA 

Situacions del voluntariat 

- Aspirant 
- Actiu  
- Reserva 

Situació d'aspirant 

Aspirant, és el voluntari que havent estat admès a l'associació, després de signar el 
compromís dels voluntaris de protecció civil, està pendent de realitzar i superar el curs 
bàsic de l’ISPC per a voluntaris de protecció civil, requisit per poder ser nomenat com 
a voluntari de protecció civil del municipi per l'Ajuntament de Girona. 

Situació en actiu 

El voluntari en situació d'actiu, és aquell que havent superat el curs bàsic per a 
voluntaris de Protecció Civil ha estat nomenat com a tal per l'Ajuntament de Girona. 
Aquest voluntari, a més d'haver adquirit el compromís per portar a terme una 
col•laboració regular en activitats de Protecció Civil del municipi, participant en la 
mesura que li sigui possible, ha d'assolir en serveis encomanats per l'associació un 
compromís mínim de participació establert en 60 hores anuals pel decret 27/2001, de 
23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de 
protecció civil de Catalunya.

Situació de reserva 

El voluntari passa a aquesta situació per voluntat pròpia al no poder complir amb el 
compromís de participació mínima establerta. Tanmateix hi és passat automàticament 
en el supòsit de que no atengui les crides de l'associació a participar en les activitats  
que aquesta porti a terme durant el termini d'un any natural. Poden veure's altres raons 
a l'article 19 del decret 27/2001 de 23 de gener. 

Condicions d’admissió 

- Tenir la majoria d'edat.  
- Ser residents a Catalunya.  
- Complir amb els requeriments d’accés per a cada una de les situacions del 

voluntariat. 
- Complimentar aquesta sol·licitud no pressuposa en cap cas ser voluntari/a de 

la AVPC de Girona. 
- Rebudes les sol·licituds, aquestes seran ateses i rebran contestació així que hi 

hagi una nova convocatòria d'admissió de voluntaris que concordarà amb les 
dades de realització d'un nou curs bàsic per a voluntaris de Protecció Civil 
organitzat per l'ISPC, senyalant dia i hora per a una entrevista personal. 

- L'admissió del sol·licitant està subjecte a l'expedient de la sol·licitud d'admissió, 
a la  necessitat que l’AVPC tingui de personal voluntari, a l'entrevista personal 
que es farà al interessat i a l'haver aprovat el curs bàsic. 

- Fetes les gestions esmentades en els paràgrafs anteriors, s'avaluarà la 
sol·licitud i  es resoldrà positiva o negativament, sent notificada al interessat la 
resolució. 

- L‘AVPC de Girona, garantirà la confidencialitat de les dades personals d'acord 
a la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (15/1999 de 13 
desembre). 
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