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La Generalitat ja no expedeix carnets verds ni grocs de les ADF, sinó que emet un 
certificat (edicte) a l’ADF amb un número identificador de cada voluntari. Es mantenen 
les dues classificacions de verd (per taques de prevenció) i groc per tasques d’extinció). 
Davant la negativa de la Generalitat de fer carnets físics, el Secretariat d’ADF en farà 
uns altres d’alternatius per als que no en tinguin. 

 

IDENTIFICADOR  ADF VERD 

Per realitzar tasques de prevenció d’incendis i treballs forestals amb dret a gaudir de 
l’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil.  En tasques d’extinció es podrà 
col·laborar fora de la zona calenta. 

 
Qui té accés al carnet verd? 
 
Els socis i voluntaris de l’ADF que tinguin de 16 anys fins a 80 anys. 
 
Documentació necessària per nous identificadors verds 
 
1. Certificat signat pel president de l’ADF. 
2. Imprès model A amb les dades de cada voluntari i signat pel president 
3. DNI de cada voluntari escanejat 
4. Certificat curs verd teòric/pràctic expedit pel Secretariat i/o Federació 
 
Documentació necessària per renovar l’identificador verd és la següent: 
 
1. Certificat signat pel president de l’ADF. 
2. Imprès model A amb les dades de cada voluntari i signat pel president 
3. DNI de cada voluntari escanejat 
 
Totes les peticions estaran signades pel president de l’ADF (la signatura digital és vàlida) 
  

Com es tramita 
Escanejar tota la documentació i enviar-la a:   federacio@adfpg.org
La documentació pot ser en 2 fitxers que no ocupin més de 4000Kb. 

Des de la Federació ho tramitarem al Servei de prevenció d’incendis forestals de la 
Generalitat i també al Secretariat d’ADF. 
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IDENTIFICADOR ADF GROC 
 
Serà necessari per actuar en tasques d’extinció d’incendis a primera línia de foc, es a dir: 
en zona calenta i tenir dret a la cobertura d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil 
a tal efecte.  També queden cobertes les tasques pròpies de prevenció i treballs 
forestals. Per obtenir-lo caldrà tenir prèviament l’identificador verd durant un any i fer un 
curs de formació oficial a l’escola oficial de bombers del ISPC (Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya) 
 
Qui té accés al carnet groc? 
 
Només el personal de 18 anys fins als 70 anys 
  
Documentació necessària per nous identificadors grocs 
 
1. Certificat signat pel president de l’ADF. 
2. Imprès model B omplert amb la relació de voluntaris i les seves dades personals i 
signat pel president 
3. DNI de cada voluntari escanejat 
4. Declaració responsable de salut o Certificat mèdic on hi el metge certifiqui el següent: 
“… no te cap limitació ni impediment per actuar en un foc forestal”. 
5. Certificat curs ISPC (el ISPC ja proporciona directament el certificat d’aptitud al Servei 
de Prevenció d’Incendis que expedeix el identificador groc) 
 
Documentació necessària per renovar l’identificador groc 
 
1. Certificat signat pel president de l’ADF. 
2. Imprès model B degudament omplert. 
3. DNI de cada voluntari escanejat 
4.  Declaració responsable de salut o Certificat mèdic on hi el metge certifiqui el següent: 
“… no te cap limitació ni impediment per actuar en un foc forestal”. 
 

Com es tramita 
Escanejar tota la documentació i enviar-la a:   federacio@adfpg.org
La documentació pot ser en 2 fitxers que no ocupin més de 4000Kb. 
 
Des de la Federació ho tramitarem al Servei de prevenció d’incendis forestals de la 
Generalitat i també al Secretariat d’ADF. 
 


