ADF Catalunya

L’objectiu és conèixer què són les Agrupacions de Defensa Forestal i
quines són les seves funcions principals.
També coneixerem com s’organitzen, quina legislació les regula i quins
són els seus òrgans administratius i logístics

El bloc està dividit en:
•
•
•
•
•

Antecedents.
Funcions, tasques i àmbit d’actuació.
Organigrama.
Assegurança
Normativa
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Antecedents

Que són?
Són agrupacions formades per propietaris forestals, les seves
associacions i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial. La
seva finalitat és prevenir, vigilar i lluitar contra els incendis forestals, així
com reforestar les zones afectades dins del seu territori. Poden agrupar
un o més municipis.

Es constitueixen a l’empara de l’ordre del 6 d’octubre de 1986 com a
conseqüència del programa “Foc Verd” elaborat pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Ara
bé, el seu origen cal cercar-lo en els antics grups d’extinció d’incendis i
auxili immediat que es van començar a formar a principis dels anys 60
a Catalunya.
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Antecedents

Qui en pot formar part?
Propietaris forestals.*
Els ajuntaments.*
Associacions de propietaris forestals legalment constituïdes.
O
Organitzacions
it
i
professionals
f
i
l agràries.
ài
Associacions que tinguin com a finalitat la defensa de la natura,
vinculades al municipi o municipis en qüestió.
*
Per poder constituir-se una ADF és indispensable que hi estiguin representats com a
mínim el 20% dels propietaris forestals o que la superfície forestal representi almenys
el 30% del total del municipi
municipi. També és obligatori que en formin part ll’ajuntament
ajuntament o
ajuntaments dels municipis de les ADF.
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Antecedents

Jerarquia administrativa i logística

SFADF

Federació

ADF

ADF

ADF

ADF

SECRETARIAT DE FEDERACIONS I ADF DE CATALUNYA
El secretariat es va crear l’any 1999 per tal d’agrupar sota una
estructura
t t
funcional
f
i
l totes
t t les
l ADF de
d Catalunya
C t l
i així
i í tenir
t i una única
ú i
veu davant les administracions en les polítiques de prevenció i ajudes.
El secretariat està registrat com a associació sense ànim de lucre al
registre d’associacions de la direcció general de dret i d’entitats
jurídiques del Departament de Justícia.
q
del Secretariat s’estructuren en tres blocs:
Les funcions bàsiques
•

Actuacions coordinades de suport a les ADF i
Federacions

•

Representació de les mateixes
davant les administracions a nivell
nacional.

•

Assessorament a l’administració en
matèria de Prevenció d’Incendis
Forestals
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Antecedents

FEDERACIONS TERRITORIALS
Les Federacions d’ADF són entitats sense afany de lucre constituïdes per
a promocionar, gestionar i coordinar les ADF que en formen part, donant
suport a les seves actuacions i representant-les quan això sigui pertinent.

ADF
Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), són aquelles entitats
sense afany de lucre, que es constitueixen amb una finalitat comuna
d’interès general per realitzar actuacions coordinades dirigides a la
vigilància, prevenció d’incendis forestals, intervenció immediata i
suport a l’extinció d’incendis forestals. Finalment també són les
encarregades de la reforestació de terreny forestals afectats per
incendis.
Les ADF realitzen les seves funcions i tasques principalment dins
l’àmbit territorial que marquen els seus estatuts.
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Funcions, tasques i material

•

Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i
prevenció d’incendis forestals.

•

Col·laboració activa en l’organització, el control i l’execució de
mesures dictades o que es dictin per la Direcció General del Medi
Natural i Biodiversitat en matèria de prevenció d’incendis forestals.

•

Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de
terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els
incendis forestals, perquè el sector en tingui un coneixement més
gran.

•

Sensibilitzar a la població en el territori de l’ADF.

•

Execució plans de prevenció, creació i manteniment
d’infraestructures, xarxa de camins i punts d’aigua

•

Lluita immediata i suport a l’extinció d’incendis forestals.
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Funcions, tasques i material

Les ADF en xifres
Superfície forestal associada: 1.744.779 hectàrees. (87%).
Catalunya té 304 ADF que representen 665 municipis (sobre 941)

Que tenen?
•

Més de 6.485 carnets Grocs (Intervenció) i més de 3.733 carnets
verds (vigilància) .

•

Disposa de més de 488 cisternes pel transport d’aigua
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Funcions, tasques i material

•

Més de 130 quids i 183 remolcs.

•

Més de 50 camions d’extinció.

•

Més de 280 vehicles 4x4 per vigilància i primera intervenció.
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Organigrama

•

Més 56 tractors.

•

Més de 175 desbrossadores (per tractor). .

•

Més de 115 pales per a la millora de camins..
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Funcions, tasques i material

•

Més de 2.307 aparell de transmissions (Repetidors i emissores).

•

Hangars i bases. .

•

Material Lleuger i varis: Mànegues, llances, pulanskis,
batafocs, llanternes, bombes, extintors, ràcords, xerracs i
desbrossadores, trituradores, etc.
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ORGANIGRAMA

Estructura
El territori de Catalunya és diferent de nord a sud, i de l’est a
l’oest. Així mateix també ho són les seves ADF. Totes elles
tenen inquietuds,
inquietuds necessitats i prioritats diferents.
diferents És per això
que cada una d’elles s’organitza internament de distinta manera,
de forma anàloga passa a nivell comarcal, incloent les
comarques amb o sense federació.

p
diferents estructures ADF
Exemples
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ORGANIGRAMA

Exemples diferents estructures comarcals (Federacions)

Voluntaris
Els voluntaris són el braç operatiu de l’ADF i han de tenir la formació
adequada per a les activitats que han de desenvolupar. Tanmateix,
cal que disposin de l’acreditació oficial corresponent ( carnet groc o
carnet verd).
Les seves feines son exclusivament les que marquen els seus
estatuts i la legislació vigent que les regula.
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Funcions, tasques i material

•

Coordinador ADF o Cap Operatiu

Són membres experimentats de l’ADF amb cursos de formació
avançats.
Pels seus coneixements i experiència són els responsables de la part
operativa de l’ADF.
En l’emergència
Assumeixen la coordinació mentre no hi hagi el coordinador
comarcal.
•
•
•
•

Estan localitzables i presents en l’emergència
l emergència.
Poden coordinar des del punt de trànsit i també des del centre de
comandament avançat fins l’arribada del coordinador comarcal.
Poden rebre l’operatiu d’ADF quan arriben a l’incendi i assignarlos feines d’acord amb el coordinador comarcal.
Informen de l’evolució i donen novetats al coordinador comarcal.
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Funcions, tasques i material

Coordinador comarcal
Són membres de l’ADF experimentats, formats i escollits per ampli
consens a nivell comarcal.
Aquesta figura s’activa en incendis de certa envergadura. És molt
important la se
seva
a presència en els centres de comandament a
avançat
ançat
per coordinar les ADF amb la resta dels equips d’emergència.
.
En l’emergència
•
•
•

Està informat de l’evolució de l’incendi i dona suport a tot
l’operatiu.
Està en un lloc visible i sempre localitzable.
Està present en el Centre de Comandament Avançat. Es
coordinarà amb el Cap de Bombers, amb els Agents Rurals i amb
el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya. També ho farà
amb altres equips que col·laboren en l’extinció de l’incendi
forestal.

Té la responsabilitat d’aconseguir els recursos necessaris per
l’operatiu que intervé en l’emergència, a través de les diferents
figures presents en els centres de comandament.
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Assegurança

El prenedor de l’assegurança és el Secretariat de Federacions i
Agrupacions d’ADF Catalunya.
Aquestes assegurances estan destinades a les ADF i els seus socis
o voluntaris entre els 16 i 70 anys amb carnet verd i entre 18 i 70
anys en carnet groc.
Per estar inclòs en l’assegurança en les tasques pròpies de l’ADF cal
comunicar l’inici i finalització del servei al centre autoritzat del
Departament per via ràdio, correu electrònic o telèfon.
Control Central Torreferrussa : 93,561,70,00 (24 Hores)
Per correu electrònic
P
l t ò i a: ccentral.dmah@gencat.cat
t l d h@
t t (Assumpte
(A
t =
Inici servei ADF)
Per via radio Tetra canal ADF 2
Pel que fa els vehicles i tractors cal mantenir actualitzat un llistat de
propis
p ADF i del p
personal voluntari al servei de
matricules de vehicles p
prevenció incendis forestals.
En cas d’incidències o sinistre s’ha de comunicar ràpidament al CAR
de la comarca i a la central de Torreferrussa.
No es consta a l’arxiu de la DGMNB i per tant no s’activen les
assegurances personals
personals.
També ens podríem trobar que els agents de l’autoritat no ens
permetessin l’entrada per participar en tasques de suport a l’extinció.
Pòlissa assegurança de responsabilitat civil general.
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Assegurança

Pòlissa assegurança de responsabilitat civil general.
Assegurats: Les ADF
Garanties;
La responsabilitat civil general pels danys materials (inclosos els
ocasionats a vehicles utilitzats en l’extinció d’incendis forestals pels
voluntaris ADF) i personals derivats de les activitats desenvolupades
per les ADF com a conseqüència de la prevenció i extinció d’incendis
forestals.
Resten excloses les reclamacions per danys ocasionats a
ciclomotors i motocicletes.
Pòlissa assegurança d’accidents personals
Assegurats:
Tot el personal de les ADF que col
col·laborin
laborin en les tasques pròpies de
16 a 70 anys.
Garanties:
La mort o la invalidesa i la incapacitat temporal hospitalària que pugui
esdevenir als assegurats quan estiguin col·laborant amb les tasques
pròpies ADF.
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Normativa

El personal de les ADF ha de conèixer i complir la normativa que les
regula, tant la de la pròpia administració com la complementària
interna que pugui tenir cada ADF.
És molt important disposar dels carnets oficials de la Direcció
General de Medi Natural i Biodiversitat (DGMNB), el groc per poder
participar en la intervenció i/o el verd per tasques exclusives de
prevenció.
Sense aquestes acreditacions:
No es consta a l’arxiu
l arxiu de la DGMNB i per tant no s’activen
s activen les
assegurances personals.
Pot ser que els agents de l’autoritat no permetin l’entrada per
participar en tasques de suport a l’extinció.
Per activar les assegurances és molt important comunicar sempre
l’inici de les activitats als controls oficials del DGMNB, (Control
Central Torreferrussa 93.574.00.36)
93 574 00 36) i recordar també de comunicar la
fi del servei.
Saber que, segons els estatuts de l’ADF, l’àmbit d’actuació d’aquesta
és el seu municipi, però que en cas d’incendi forestal i per veïnatge,
poden donar suport a municipis veïns.
Fora del seu territori i dins l’àmbit de la seva federació, podran actuar
de forma coordinada amb la Direcció General de Medi Natural i
Biodiversitat (DGMNB) mitjançant la federació, si existeix.
Fora del seu àmbit territorial i el de la federació, només podran actuar
de forma coordinada amb la DGMNB mitjançant el Secretariat de
Federacions i ADF de Catalunya.
.
.
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