Santa Maria de Palautordera, 09 de Novembre de 2020

CONVENI DE COL·LABORACIÓ
entre VALLFIREST, S.L. i el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya,

Vallfirest és el principal actor mundial en la producció i comercialització de solucions integrals en la
lluita i gestió dels incendis forestals.
Les federacions i ADF estan formades per voluntaris organitzats en les tasques de prevenció, vigilància
i suport en la lluita i gestió dels incendis forestals de Catalunya. És un model únic a escala internacional
amb una llarga trajectòria reconeguda en aquest àmbit.

OBJECTIUS
- Apropar necessitats i expectatives amb oferiment i innovació.
- Disposar de un foro de debat, compartiment d’inquietuds i coneixement per al desenvolupament de
noves solucions de productes i serveis adequats a les realitats de les pròpies ADF.
- Cooperar entre entitats i empreses del país amb un mateix objectiu.
- Oferir productes a les ADF amb un preu bonificat. Obtenir millors condicions econòmiques per les
ADF que formen part del Secretariat.
- Facilitar el contacte entre Vallfirest i les Agrupacions que ho sol·licitin.

ACORDS
- Vallfirest i el Secretariat es reuniran com a mínim un cop al trimestre per a compartir idees i
projectes.
Per Vallfirest:
- Crearà un codi de descompte del 5% per tots els productes llistats a la pàgina especifica del conveni
entre Vallfirest i el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya.
https://www.vallfirest.com/coveni-adfs
Per accedir a aquesta pàgina s’ha d’anar al footer (al final de la plana web) i fer clic a la secció de
“convenios”.

Els productes inclosos dintre d’aquest conveni seran:
Casc vft1
Cubrenucas
Ullera Univet VFT
Vestuari de primera capa FR
Vestuari Cotó
VFT Mask
Xtreme mask

Gorgui
Batefocs Alaska
Torxa 1L
Motxilla Extintora 20l
Motxilla Portamànegues
Kit d'extinció de polietilè
Llança reguladora de caudal SGE540

Guants vft
Guants ADF
Xtreme Pack
Gorgui Classic

Llança d'autoprotecció
Guants ADF
Arnés bossa ADF

* aquesta llista podrà ser modificada en base a stocks o modificació de font de subministrament.

- Donar suport a la web de formació del Secretariat, amb formacions online de productes propis i
temes de vigilància i extinció d’Incendis Forestals.
- Realitzarà como a mínim 4 concursos anuals de promoció de nous productes
- Intentarà participar en esdeveniments organitzats per ADF o Federacions
Per Secretariat ADF
- Divulgarà aquest conveni i el codi de descompte entre totes les federacions i ADF.
- Promourà la col·laboració en totes les seves xarxes socials.
- Promourà les formacions i els concursos
- Recollirà necessitats de nous materials per millorar les tasques pròpies de les ADF.

El present conveni tindrà validesa fins el 31 de desembre de 2021.
CEO-VALLFIREST, S.L.
Javier Baena

President del Secretariat ADF Catalunya
Xavier Jovés

Secretariat ADF de Catalunya
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