Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
Direcció General de Desenvolupament Rural

Instrucció 2/2020 sobre limitacions a la operativa de les ADF amb motiu del
SARS-CoV-19.
Des del dia 21 de març de 2020, la persona titular de la direcció General d’Ecosistemes
Forestals i Gestió del Medi va dictar la Instrucció 1/2020, sobre limitacions a l’operativa de les
ADF degut a la pandèmia provocada pel Covid-19.
Actualment ja s’ha declarat la Fase 1 i 2 del Pla per a la transició cap a la nova normalitat
(Orden SND/442/2020, de 23 de maig), i és d’esperar que si l’evolució de les dades és positiva
progressivament tots els territoris de Catalunya avancin de fase fins arribar a l’anomenada
nova normalitat.
En cadascuna de les fases, les restriccions previstes al Reial Decret 463/2020 es van
flexibilitzant, i per tant també ho han de fer les actuacions de prevenció d’incendis pròpies de
les ADF.
Per tant, les ADF podran reprendre les tasques pròpies de prevenció d’incendis, tenint en
compte les limitacions que els afectin tenint en compte la fase en que es trobi el seu àmbit
d’actuació.
Les ADF no podran sortir del seu àmbit territorial, o en cas que sigui necessari de l’àmbit de
la Federació a la que pertanyin, si és el cas.
En cas que l’àmbit de l’ADF o de la Federació afecti més d’una regió sanitària en fase diferent,
els membres s’hauran d’atendre a les limitacions existents en la regió en la que resideixin,
excepte per requeriment exprés del DARP.
En tot cas, quan una ADF realitzi alguna actuació a requeriment dels responsables de
Protecció Civil o del DARP, haurà de comunicar-ho al Control Central d’Agents Rurals, així
com la finalització.
Les ADF, en les seves actuacions, hauran de seguir les mesures establertes per les autoritats
competents en la seva regió sanitària per evitar els contagis.
Aquesta instrucció deixa sense efecte el contingut de la Instrucció 1/2020 sobre limitacions a
l’operativa de les ADF amb motiu del SARS-Cov-19.
Amb l’objecte d’informar-vos de les mesures preventives contra Covid-19 us facilitem el
següent enllaç del Govern de la Generalitat . https://web.gencat.cat/ca/coronavirus
digitalment
Oriol Anson Signat
per Oriol Anson
Fradera - DNI Fradera - DNI
35052131Q 35052131Q (SIG)
Data: 2020.05.26
(SIG)
23:41:20 +02'00'

Oriol Anson Fradera
Director general de Desenvolupament Rural
Per suplència de la persona titular de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
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