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PROTOCOL D’ACTUACIÓ DEL SECRETARIAT
DE FEDERACIONS I ADF DE CATALUNYA

Protocol per organitzar l’activació de recursos de les ADFs i del SFADF per a la coordinació de la prevenció,
vigilància i extinció d’incendis forestals, d’acord a l’ordre de 6 d’octubre de 1986, sobre regulació de les ADF,
el Pla Infocat revisat el 2016, la directriu 1/2012 de la DGMNB, la Directriu 2/2016 de la DGMNB i el PAGI de
Bombers, així com també les actuacions de les ADFs i del SFADF, quan a petició d’autoritats municipals, Agents
Rurals, Bombers, Policia o Protecció Civil quan, calgui col·laborar en tasques de suport en la gestió resolució
d’emergències derivades de riscos naturals o altres, com ara ventades, nevades, aiguats, etc.
L’objectiu d’aquest protocol es la de realitzar les tasques de manera adequada i poder oferir una resposta
coordinada entre els ADF de Catalunya i amb tots els cossos implicats.
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1.- Procediment per realitzar el desplegament dels efectius de les ADFs davant d’un incendi forestal.
L’activació de l’ADF en cas d’incendi forestal d’acord a la directriu 1/2012, es pot fer per:
1.- La pròpia ADF del municipi afectat, o per una ADF veïna.
La pròpia ADF detecta l’incendi, avisa i actua
2.- A petició del Control d’Agents Rurals
El control del CAR* comunica a l’ADF afectada que hi ha un incendi en el seu municipi o a l’ADF
veïna.
* Aquesta funció en campanya d’estiu la realitza el Control Central ADF del SFADF.
3.- A petició de la Federació.
Una Federació d’ADF mitjançat el seus interlocutors vàlids, pot sol·licitar la col·laboració de
qualsevol ADF de les que agrupa per actuar dins el seu àmbit territorial.
4.- A petició del Secretariat.
Fora de l’àmbit territorial de la federació o en aquelles comarques sense federació, nomes
podran actuar de forma coordinada amb la DGMNB mitjançant els interlocutors del Secretariat
de Federacions i ADF
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2.- Procediment per realitzar el desplegament dels efectius del SFADF davant d’un incendi forestal.
L’activació del personal del SFADF es podrà sol·licitar per part de dels coordinadors comarcals o els
coordinadors operatius del municipi afectat si no formen part de cap federació, en els següents casos:
-

Incendis amb un potencial de més de 100 ha o amb potencial d’elevat risc per la població.

-

Incendis amb personal treballant de més 3 ADFs diferents.

-

Per manca de recursos de la federació o l’ADF afectada per poder atendre l’incendi.

La sol·licitud de la petició es podrà formular per qualsevol dels següents mitjans i a poder ser amb aquest ordre
de prioritat:
-

Per la xarxa rescat al control central ADF quan aquest esta operatiu.

-

Per la xarxa rescat al/a la tècnic/a del SFADF o al/la coordinador/a de guàrdia del SFADF.

-

Per via telefònica al control central ADF quan aquest esta operatiu.

-

Per via telefònica al/la tècnic/a del SFADF o al/la coordinador/a de guàrdia del SFADF.

En cas que un incendi compleixi qualsevol d’aquestes característiques i, el/la coordinador/a comarcal o en la
seva absència el/la coordinador/a operatiu del municipi afectat, no hagin demanat el suport del SFADF el/la
tècnic/a del SFADF o el/la coordinador/a de guàrdia del SFADF oferirà els serveis del SFADF per a la seva
activació. Si el control central es troba operatiu aquest oferiment es farà per via d’aquest.
En el moment de rebre una sol·licitud el responsable d’haver-la rebut la comunicarà a la comissió
d’activacions del SFADF, mitjançant el coordinador de guàrdia, que decidirà si la valida i els recursos que
destina a la mateixa en funció del que hi ha disponible i de la possible previsió de simultaneïtat de serveis.
Previ a l’activació formal de recursos de les ADFs i del SFADF s’autoritza al tècnic del SFADF i al personal de la
comissió d’activacions i comunicacions a fer una previsió de recursos disponibles per atendre al servei, per
tenir clar de que es disposa si finalment fa falta formalitzar l’activació.
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Un cop confirmat que es procedeix a l’activació s’anotarà aquesta en la incidència del servei del controladf.cat
o programa de gestió d’incidències, anotant clarament qui es el peticionari de la mateixa, i es notificarà via
WhatsApp al grup de la junta executiva del SFADF i es comunicarà al personal de comunicacions. L’activació
del personal de comunicacions per a emergències la farà sempre el coordinador de guàrdia.
El SFADF intentarà tenir disponible per les ADFs afectades:
-

El punt de Trànsit LS1.

-

El vehicle de comunicacions i suport LD02 amb material per fer de punt de trànsit reduït.

-

El vehicle de comunicacions i suport LD07 amb material per fer de punt de trànsit reduït.

-

El vehicle de logística.

-

Equips de comunicacions de rescat i localitzadors portàtils.

-

Repetidor de comunicacions de 80 mhz i 150 mhz.

-

Remolc amb mànegues, motxilles d’aigua i altre material.

-

Carpa, taules i cadires.

-

Representants de la junta del SFADF per donar suport en la coordinació del PT, el CCB i CCA.
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3.- Procediment per realitzar el desplegament dels efectius de les ADFs i el SFADF davant tasques de suport
en la gestió de resolució d’emergències derivades de riscos naturals o altres, com ara ventades, nevades,
aiguats, recerques de persones, etc.
Aquest apartat regula el desplegament de mitjans en aquelles tasques cobertes per l’assegurança del SFADF i
que es contempla en l’annex 1 del present protocol.
L’activació de l’ADF es realitzarà:
1.- La pròpia ADF del municipi afectat.
La pròpia ADF d’acord al seu protocol d’activació municipal.
3.- A petició de la Federació.
Una Federació d’ADF mitjançat el seus interlocutors vàlids, pot sol·licitar la col·laboració de
qualsevol ADF de les que agrupa per actuar dins el seu àmbit territorial d’acord al seu protocol
d’activació.
4.- A petició del Secretariat.
Fora de l’àmbit territorial de la federació o en aquelles comarques sense federació, les ADFs
que no siguin del municipi afectat només podran actuar mitjançant els interlocutors del
Secretariat de Federacions i ADF
L’activació del personal del SFADF o de que el SFADF coordini i activi personal d’ADFs de municipis no afectats
per l’emergència es podrà sol·licitar per part de:
-

La director/a del servei de boscos.

-

Inspector/a en cap del cos d’Agents Rurals o sots-inspector/a de guàrdia de la zona afectada.

-

Cap de guàrdia del cos de bombers de la generalitat o Barcelona

-

Responsable de guàrdia del cos dels mossos d’esquadra

-

Alcalde o Alcaldessa o cap de la policia local del municipi afectat

-

President/a del consell comarcal afectat.

-

Coordinador/a comarcal o coordinador/a operatiu del municipi afectat, si no formen part de cap
federació, sempre que el pla d’emergència municipal (DUPROCIM) del municipi afectat estigui activat.

-

Responsable de guàrdia del CECAT
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La sol·licitud de la petició es podrà formular per qualsevol dels següents mitjans i a poder ser amb aquest ordre
de prioritat:
-

Per la xarxa rescat al/la tècnic/a del SFADF o al/la coordinador/a de guàrdia del SFADF.

-

Per via telefònica al/la tècnic/a del SFADF o al/la coordinador/a de guàrdia del SFADF ADF.

En cas que el SFADF detecti un incident que compleixi les característiques anteriors i, el/la coordinador/a
comarcal o en la seva absència el/la coordinador/a operatiu del municipi afectat, no hagin demanat el suport
del SFADF, el/la tècnic/a del SFADF o el/la coordinador/a de guàrdia del SFADF oferirà els serveis del SFADF
per a la seva activació.
En el moment de rebre una sol·licitud formal el responsable d’haver-la rebut la comunicarà a la comissió
d’activacions del SFADF, mitjançant el/la coordinador/a de de guàrdi, que decidirà si la valida prèvia
confirmació amb el/la Director/a de Boscos o l’Inspector/a en cap o sots-inspector/a de guàrdia del cos
d’Agents Rurals. Aquesta comissió també decidirà els recursos que destina a la mateixa, en funció del que
hi ha disponible i de la possible previsió de simultaneïtat de serveis. Un cop decidit com s’actua s’informarà
al president del SFADF.
Previ a l’activació formal de recursos de les ADFs i del SFADF s’autoritza al tècnic/a del SFADF i al personal de
la comissió d’activacions i comunicacions a fer una previsió de recursos disponibles per atendre al servei, per
tenir clar de que es disposa si finalment fa falta formalitzar l’activació.
En cas que l’activació en qüestió sigui per realitzar tasques diferents d’actuacions forestals en el medi
natural per nevades ventades, aiguats o recerques de persones, caldrà que el peticionari ho faci per escrit i
n’assumeixi la responsabilitat legal i d’assegurança de responsabilitat civil i accidents dels actuants ja que
aquestes actuacions queden excloses de l’assegurança del SFADF.
Un cop confirmat que es procedeix a l’activació s’anotarà aquesta en la incidència del servei del controladf.cat
o programa de gestió d’incidències, anotant clarament qui es el peticionari de la mateixa, es notificarà via
WhatsApp al grup de la junta executiva del SFADF i es comunicarà al personal de comunicacions. L’activació
del personal de comunicacions per a emergències la farà sempre el coordinador de guàrdia del SFADF.
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El SFADF intentarà tenir disponible per les ADFs afectades:
-

El punt de Trànsit LS1.

-

El vehicle de comunicacions i suport LD02 amb material per fer de punt de trànsit reduït.

-

El vehicle de comunicacions i suport LD07 amb material per fer de punt de trànsit reduït.

-

El vehicle de logística.

-

Equips de comunicacions de rescat i localitzadors portàtils.

-

Repetidor de comunicacions de 80 mhz i 150 mhz.

-

Remolc amb mànegues, motxilles d’aigua i altre material.

-

Carpa, taules i cadires.

-

Representants de la junta del SFADF per donar suport en la coordinació del PT, el CCB i CCA.
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4.- Coordinador/a de guàrdia del SFADF.
-

La comissió d’activacions disposarà d’un/una coordinador/a de guàrdia que tindrà a disposició els
recursos del SFADF i capacitat per organitzar-los per a la resolució dels serveis que surtin.

-

El coordinador de guàrdia utilitzarà l’indicatiu de la xarxa RESCAT Lima 500 (L500).

-

El coordinador/a de guàrdia del SFADF podrà ser qualsevol persona de la JUNTA EXECUTIVA del SFADF
o qui aquesta delegui.

-

Cada dia al iniciar servei es comunicarà al control central ADF qui és el/la coordinador/a de guàrdia.

-

El/la coordinador/a de guàrdia serà el responsable de decidir si el control central ADF cal que allargui
o no el seu horari de tancament en funció dels serveis actius.

-

El/la coordinador/a de guàrdia serà el responsable d’activar el personal laboral del SFADF així com el
personal voluntari de comunicacions del SFADF per a la resolució dels incidents actius

-

El/la coordinador/a de guàrdia serà l’encarregat de comunicar al/la president/a del SFADF el
desplegament de recursos del SFADF o l’activació d’ADFs en nom del SFADF.

-

En cas que el/la coordinador/a de guàrdia es desplaci per atendre un servei, caldrà que algun altre
membre de la junta executiva del SFADF agafi aquesta figura per estar al cas de la resta de serveis que
puguin aparèixer a nivell general.

-

En cas de necessitat el/la coordinador/a de guàrdia podrà sol·licitar a altres coordinadors membres de
la junta executiva, que no estiguin de guàrdia aquell dia ,suport en la resolució d’algun servei.

-

En cas de necessitat el/la coordinador/a de guàrdia podrà sol·licitar la presencia del/de la president/a
o el/la vicepresident/a del SFADF per a fer tasques de representació de les ADFs.

-

La coordinació d’aquest grup de coordinadors de guàrdia així com de la comissió d’activacions serà
responsabilitat del Secretari del SFADF, com a cap de personal, i responsable tècnic i administratiu de
l’entitat.
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Aquest protocol d’activacions queda subjecte a les modificacions que pugui sofrir degut a la nova
incorporació de material del SFADF i a l’aprovació de directrius o normatives que el puguin modificar.

Manresa, 19 de novembre de 2021

El President,

39293765J
XAVIER
JOVES (R:
G62572086)
Xavier Jovés Garcia
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Annex 1.
Les activitats següents estan cobertes per l’assegurança d’actuacions de les ADFs contractada pel SFADF:
-

-

-

-

-

Tasques de prevenció d’incendis forestals. Treballs silvícoles i de franges de protecció, condicionament
de pistes, camins, basses d’aigua, punts d’aigua, i altres infraestructures de protecció contra incendis.
Vigilància d’incendis Forestals
Vigilància, primera intervenció i suport en l’extinció en la campanya de la Sega.
Vigilància, primera intervenció i suport en l’extinció en castells de focs, correfocs i focs d’esbarjo,
sempre que el seu recorregut estigui en terreny forestal o agrícola, o en zona de menys de 500 metres
de terreny forestal o agrícola, i que en el pla d’autoprotecció o l’autorització corresponent l’ADF estigui
inclosa com a grup d’intervenció.
Treballs de reforestació.
Primera intervenció i suport en l’extinció d’incendis forestals i agrícoles i qualsevol altre tasca en zona
calenta en incendis forestals i agrícoles.
Suport a Bombers, Agents Rurals i altres cossos d’emergència en els incendis forestals i agrícoles en
tasques de guiatge, transport d’aigua i presencia i suport en els centres de coordinació i
comandament.
Treballs de retirada d’arbres caiguts o amb perill de caure, produïts per ventades, inundacions o
nevades i glaçades en l’àmbit del medi natural, en camins, pistes, rius i rieres, i terrenys forestals i
agrícoles.
Actuacions en nevades, glaçades, aiguats i situacions meteorològiques adverses en l’àmbit de terrenys
forestals i agrícoles, en suport als Ajuntaments i que tinguin activat el seu pla d’emergències municipal
(DUPROCIM) i que l’ADF estigui inclosa en el grup d’intervenció.
Recerca de persones desaparegudes, a petició d’ajuntaments, Mossos d’Esquadra, Agents Rurals,
Policia Local, Bombers, Consells Comarcals o el CECAT en l’àmbit del medi natural.
Activitats de sensibilització i difusió social.
Simulacres de coordinació entre ADFs a nivell local, comarcal, de regió d’emergències o de país per
actuacions en incendis forestals.

Queden excloses totes aquelles activitats no relacionades en aquest document i sobretot aquelles que es
desenvolupin en l’àmbit urbà.
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