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XI. O papel que deben desempeñar as brigadas municipais no seo do dispositivo de
extinción de incendios. Deberán analizarse, polo menos, as seguintes cuestións:
- O reforzo da súa profesionalidade primando a experiencia e formación na extinción
- O período mínimo da súa contratación
- A súa orientación cara aos labores de prevención
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I. Introdución
Con motivo da vaga de lumes de outubro de 2017 o Parlamento de Galicia aprobou na súa
sesión do 13 de decembro dese mesmo ano constituír no seu seo a Comisión Especial Non
Permanente de Estudo e Análise das Reformas da Política Forestal, de Prevención de Incendios
Forestais e do Plan Forestal de Galicia (abreviadamente CEPIF) co obxecto de avaliar a
experiencia acumulada dende 2006 e, especialmente, a extraordinaria vaga de lumes que viña
de sufrir Galicia en outubro de 2017.
As conclusións da CEPIF foron recollidas no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia nº 346 do 10
de agosto de 2018 a través do correspondente Ditame. Precisamente, unha das conclusións da
CEPIF relacionada co SPIF e a súa coordinación coas Emerxencias establece, na recomendación
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nº 60, “que se cree un grupo de expertos que antes do período de perigo alto de incendios do
ano 2019, presente un informe detallado no que se analicen as cuestións que foron obxecto de
debate no seo da Comisión”.
De acordo con esta recomendación, o referido Grupo de Expertos, en adiante GEPIF,
constituíuse mediante un acto celebrado no Parlamento de Galicia, encabezado polo seu
presidente D. Miguel Santalices, o día 5 de decembro de 2018. A proposta do Parlamento de
Galicia, o Grupo de Expertos quedou formado polos seguintes membros:








Manuel Francisco Gutiérrez (Coordinador)
Francisco Rodríguez Silva
Xabier Bruña García
Alberte Blanco Casal
José Luís Barca Añón
Guillermo Acebal Lucia
José Benito Reza Rodríguez

As conclusións derivadas de toda esa actividade quedou reflectida en tres documentos:





Documento nº 1 xeral de análise.
Documento nº 2 executivo de recomendacións.
Documento nº 3 de respostas ás preguntas realizadas polo Parlamento Galego.
Documento nº 4 ANEXO coa relación doutros documentos aportados á comisión.
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No presente documento, o nº 3, dáse resposta á demanda do parlamento en relación
coa recomendación nº 60 do Ditame da referida Comisión especial, tendo en conta que
a cuestión :“O papel que deben desempeñar as brigadas municipais no seo do
dispositivo de extinción de incendios” foi analizada na denominada XI O papel que
deben desempeñar as brigadas municipais no seo do dispositivo de extinción de
incendios.
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II. A conveniencia de manter a actual configuración do SPIF dende o punto de vista da
participación de empresas públicas, ou que pase a estar composto unicamente por
funcionarios públicos e persoal laboral.
A razón da participación das empresas públicas SEAGA e/ou TRAGSA no operativo contra
incendios responde á imposibilidade do SPIF, polo seu alto custo económico, de contar durante
todo o ano cun volume de persoal que só necesita, fundamentalmente, para os períodos de alto
risco de incendios.

O grupo conclúe que a estrutura principal do dispositivo de incendios forestais debe estar
composta por persoal propio da consellería do Medio Rural (funcionarios e laborais), coa
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formación e preparación adecuada en todo momento. Esta estrutura podería complementarse
con empresas públicas, segundo as necesidades, e como reforzo da estrutura principal.

Esta participación das empresas públicas como reforzo da estrutura principal do dispositivo
podería abarcar un amplo abano de posibilidades, entre as que destacan:


Reforzo de persoal técnico especialista e misións que puidera ter a estrutura principal,
de maneira auxiliar e complementaria.



Necesidades urxentes e puntuais de medios materiais ou persoais.



Instrumento técnico para a elaboración de planificación e prevención estratéxica.



Formación e adestramento do dispositivo.



Apoio loxístico ao dispositivo de incendios forestais.



Labores de mantemento das infraestruturas de prevención e defensa contra incendios
forestais.
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III. A necesidade de ter en conta o novo escenario que deriva da vaga de lumes de outubro de
2017, coa figura dos grandes lumes e os incendios que afectan cada vez máis frecuentemente
a interface urbano-forestal.
Esta cuestión está directamente relacionada co cambio climático e as condicións extraordinarias,
cada vez máis frecuentes, de tipo meteorolóxico (alta temperatura, baixa humidade e alta
velocidade de vento seco) tal como se constatou polos expertos nas comparecencias da
Comisión especial.
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No estudo Avaliación de evidencias de cambio climático mediante indicadores de perigo de
incendios, elaborado no seo do CLIGAL1 conclúese, entre outros aspectos:
 Detectáronse dous eixes ou sentidos de empeoramento dos índices de perigo no tempo.
Un, norte-sur, con aumento do fenómeno dos incendios ao descender de latitude, e
outro cara ao interior de Galicia de sentido oeste-leste, onde o incremento de risco é
maior cara ao leste. En definitiva, maior risco de incendios no sur e leste de Galicia:
provincias de Pontevedra e Ourense e interior de Lugo.
 Obsérvase un forte incremento no nº de días de alto risco para o período 2000-2060.
Ademais, os distritos forestais do sur e leste de Galicia son, con diferenza, os máis afectados
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

pola evolución incendiaria e os grandes lumes, segundo podemos observar nos cadros 1-2,
confirmándose o prognóstico do CLIGAL de que as zonas máis vulnerables son as do sur e leste
do país.
Nº DE LUMES E SUPERFICIE QUEIMADA NO PERÍODO 2008-2017
PROVINCIA

Nº DE LUMES
(de todo tipo)

% SOBRE O % NORTE/
TOTAL
SUR

A CORUÑA

6.933

20,61

LUGO

5.185

15,41

OURENSE

13.681

40,67

PONTEVEDRA

7.842

23,31

Total Galicia

33.641

100,00

36,02
63,98

TOTAL SUP.
QUEIMADA
(Ha)

% SOBRE
O TOTAL

23.604,60

11,38

22.511,90

10,85

121.817,10

58,71

39.571,00

19,07

207.504,60

100,00

% NORTE/ SUR

22,22
77,78

Cadro 1. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

PROVINCIA
OURENSE

GRANDES LUMES POR PROVINCIA. 2008-2017
Nº DE GRANDES LUMES
% SOBRE O TOTAL
35
62,50

PONTEVEDRA

11

19,64

A CORUÑA

6

10,71

LUGO

4

7,14

Total

56

100,00

Cadro 2.Fonte: elaboración propia a partir dos datos da DXDM

1

Información facilitada polo profesor Pérez Alberti durante a súa comparecencia ante a Comisión de Incendios de 2017 do

Parlamento de Galicia, segundo se recolle no seu apartado 3.3.6., páxinas 112535-112538.
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A media do nº de lumes, superficie queimada e grandes incendios para o sur de Galicia
representa o 75% de todos os eventos. En consecuencia, os factores climatolóxicos e
meteorolóxicos deberían ser considerados como elementos determinantes para formular
algunhas das novas características do SPIF e de actuacións en determinadas áreas forestais e na
interface urbana no ámbito da previsión, da detección, da vixilancia e do primeiro ataque.
En canto á problemática da interface urbano-forestal os estudos máis recentes, como o da
Comissâo Técnica Independente creada en Portugal pola Assembleia da República para analizar
a vaga de lumes de 2017 no país veciño, sinalan que a propagación do lume está relacionada co
nivel de combustibilidade e inflamabilidade das especies arbóreas e a subcapa vexetal:
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“As soluções preconizadas por esta análise apontam para a necessidade de uma gestão
do combustível do sub-bosque nos povoamentos de pinheiro-bravo e de eucalipto, assim
como a conveniência de aumentar a proporção de folhosas caducifólias nestas áreas de
interface.”2

En consecuencia, a xestión de biomasa nas zonas de interface, así como a poda das ramas baixas
e o rareo silvícola nesas zonas axudará a reducir de forma considerable o combustible e a evitar
a propagación do lume, causante de graves situacións de perigo como é o incremento das
situacións operativas 2 (afección a bens non forestais e/ou persoas), segundo se indica no cadro
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3.
ANO

SITUACIÓN OPERATIVA 2

2012

7

2013

22

2014

0

2015

13

2016

23

2017

24

TOTAL

89

MEDIA ANUAL

14,8

Cadro 3.Fonte: Elaboración propia e datos DXDM

2 Relatório de avaliaçao dos incêndios ocorridos entre 14 e 16 de outubro de 2017 em Portugal Continental (páxina 13). Comissâo
Técnica Independente. Assembleia da República. Março 2018.

| Documento de respostas ás cuestións recollidas no ditame da comisión parlamentaria sobre incendios

7

forestais. Xullo de 2019

Por outra parte, a consideración, contrastada en diversas ocasións con motivo das diferentes
vagas de lumes, de que os bosques en mosaico, é dicir, con masas arbóreas de diferentes
especies alternándose no territorio forestal, axudan a frear a propagación do lume debería
levarnos a concluír que resulta máis rendible iniciar unha transformación da estrutura forestal
do noso país a medio e longo prazo que investir na extinción sen atender ás causas e á natureza
da propagación dos incendios. Neste sentido, deberán incluírse dentro destas actuacións a
expansión das frondosas autóctonas nas redes de faixas de xestión de biomasa, nas masas
consolidadas de frondosas, e na rede de masas comúns procedentes de terreos concentrados.

Este novo escenario provocará a necesidade dun cambio na forma de traballo naquelas
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situacións incendiarias que se sitúan fora da capacidade de extinción, e será necesario unha
mellora da detección, identificación das zonas prioritarias, etc., tal como se establece nas
recomendacións que aparecen nos documentos 1 e 2.

IV. Os mecanismos para reforzar a profesionalidade do servizo.
A profesionalidade do SPIF debe fundamentarse sobre cinco piares:

1. Carreira profesional, motivadora e efectiva, pola que o persoal novo que entra no sistema
poida desenvolverse no sistema con estabilidade e pasar a outras posicións no dispositivo, con
promoción e especialización, maior responsabilidade e retribucións, etc., tal que permita o
desenvolvemento persoal e profesional de cada individuo. Esta cuestión debe ser planificada por
un equipo de traballo deseñado ad hoc, no que participe ademais de persoal do servizo, persoal
de función pública, que teñan coñecementos en recursos humanos. Nesta cuestión incluiranse
aspectos sobre adecuación das distintas escalas e categorías, especialidades, segunda actividade
de acordo coa idade media do persoal próxima aos 50 anos, situacións de non aptos ou aptos
con restricións, etc. A maiores debe estudarse a aplicación para o persoal do SPIF do establecido
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no Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, polo que se establece o coeficiente redutor da idade
de xubilación en favor dos bombeiros ao servicio das administracións e organismos públicos.

2. Selección homologada, cun adecuado procedemento para acceder ao servizo, dirixido,
realizado e supervisado pola consellería do Medio Rural para todo o persoal que interveña na
prevención e extinción de incendios forestais. Seguindo as recomendacións do Comité de Lucha
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contra Incendios Forestales, determinarase o perfil dos candidatos/as, idade, estado de saúde
física e psíquica, aptitudes en xeral e técnicas en particular.

3. Formación continua homologada (por exemplo o proposto polo Instituto Nacional de
Cualificaciones), teórica e práctica, obrigatoria e especializada con diferentes modalidades de
cursos de formación, adaptadas ás distintas escalas e categorías do servizo, e un adestramento
tamén de carácter continuo e obrigatorio para todos os compoñentes do servizo. A formación
organizarase por módulos específicos na procura da especialización nos incendios forestais:
dirección de medios aéreos, organización do traballo na extinción e remate dos lumes, en
investigación das causas dos lumes, queimas prescritas, tratamentos preventivos, divulgación e
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participación social, prevención de riscos laborais, manexo da motobombas e maquinaria
pesada, etc. Para estes módulos elaboraranse guías prácticas. O adestramento incluirá a
realización de simulacros, para o que os distritos disporán dun terreo como área de prácticas
con lume real, e onde poder testar os vehículos e as novas ferramentas de combate. O
incremento da estabilidade do persoal que propón este grupo no modelo que formula, favorece
o aumento do tempo que pode dedicar o dispositivo á formación e ao adestramento.

4. Modernización continua de equipos e medios que emprega o dispositivo, buscando as
solucións tecnolóxicas máis avanzadas que permitan un traballo máis eficaz e menos penoso
para os combatentes.

5. Sistema de xestión de persoal específico, eficaz e flexible tendo en conta as características
dun sistema público de emerxencias. Precisase unha formación que terá en conta tamén ao
novo escenario das multiemerxencias no medio natural e rural, tendo en conta o disposto no
artigo 17 da Lei 17/2015, do Sistema Nacional de Protección Civil.

Como apoio destes piares, proponse unha reorganización da estrutura territorial dos distritos
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forestais da dirección xeral de Planificación e Ordenación Forestal e da dirección xeral de
Defensa do Monte. A nova estrutura debería darlle prioridade unha organización dedicada e
especializada na loita contra os incendios forestais, cun análise do actual modelo de persoal,
medios e recursos, que centre o seu traballo na prevención dos incendios no territorio, na
mellora dos medios e técnicas de combate, na profesionalidade do seu persoal, incluíndo probas
de aptitude anuais, a potenciación da unidade de mando do DTE e cunha xerarquización
orgánica e funcional da Dirección xeral de defensa do Monte, co obxectivo de aumentar a
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eficiencia e eficacia do dispositivo, especialmente de cara ao novos escenarios previsibles de
incendios forestais.

Ademais, proponse que aquel persoal que non supera a probas de aptitude anuais para o
traballo nos incendios forestais se adscriba a outras funcións acordes coa súa categoría, fora do
marco das emerxencias, como pode ser por exemplo na dirección xeral de Planificación e
Ordenación Forestal ou na dirección xeral de Patrimonio Natural.

De forma complementaria, sería importante establecer unhas xornadas de traballo ou
simulacros involucrando aos distintos servizos de emerxencias que sirvan para avaliar o grao de
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coordinación e adestramento en situacións complicadas. Así mesmo, aos cadros do SPIF
débeselles facilitar a asistencia a cursos de formación nacional e internacionais ao obxecto da
actualización e optimización dos coñecementos, tácticas e tecnoloxías máis adecuadas para
combater o lume forestal.

V. O tamaño do SPDCIF, dende o punto de vista do número de efectivos, e a súa adecuación
en función dos períodos de risco de incendios ao longo do ano.
Con velocidades de propagación elevadísimas, con GIF en aumento e cada vez máis grandes, con
situacións operativas 2 de ameaza a bens e persoas cada vez máis frecuentes (ver cadro 3), e
incluso con incendios de alta intensidade que poden chegar a superar a capacidade de extinción
do operativo, é preciso reorganizar o SPIF e proceder a unha nova distribución territorial dos
medios.
1.- REORGANIZACIÓN DO SPIF
1.1 Brigadas
As 140 brigadas fixas e fixas descontinuas de 7 compoñentes deben converterse en brigadas de,
a ser posible, 5 compoñentes mediante os engadidos de persoal necesarios, de xeito que se
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facilite un sistema de libranza conxunta. Estas 140 brigadas pasarían a ser 210, que sumadas ás
137 de reforzo de campaña (persoal fixo descontinuo de 6 meses) fan as 347 brigadas da Xunta
que se propoñen neste informe (ver cadro 4).

O sistema de brigadas de 5 compoñentes ao librar e traballar xuntos, presenta múltiples
avantaxes: redúcese a temporalidade, disponse de brigadas completas e estables, mantense
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unha axeitada cobertura territorial, aprovéitanse as infraestruturas existentes e increméntase a
eficacia do operativo.

Proponse un reforzo de campaña formado por unhas 250 brigadas contratadas mediante
convenios cos concellos nas condicións que se sinalan neste informe, ou ben a través da
empresa pública Seaga de maneira complementaria.

Deben recuperarse as brigadas de vixilancia móbil e de 1ª intervención coa creación de 70
brigadas da Xunta de Galicia, mais outras 100 de propietarios comunais e particulares para
vixilancia disuasoria reguladas mediante convenio; todas elas con 2 compoñentes e dotadas dun
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vehículo pick-up con depósito de auga de 400 litros.
MEDIOS TERRESTRES. PERÍODO DE ALTO RISCO

EXERCICIO

BRIGADAS
F+F/D SPIF

2018
Proposta

140
210 + 137

BRIGADAS
BRIGADAS
BRIGADAS
BRIGADAS
HELITRANS
REFORZO VERÁN VIXILANCIA
CONCELLOS/SEAGA TOTAL
+
SEAGA/TRAGSA
MÓBIL
+GES
ESPECIAIS
125+26
-

5
70

22
22 + 3

303
250 + 28

621
720

Cadro 4. Distribución brigadas período de alto risco

1.2 Condutores de motobombas
Debe favorecerse a paridade entre o número de brigadas e o número de condutores de
motobomba, asignando a cada brigada a súa motobomba para formar un equipo completo. Para
iso crearanse novos postos de condutores de motobomba e incrementarase o tempo de
contratación dos existentes.
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1.3 Técnicos
Co fin de apoiar aos técnicos de distrito proponse a contratación durante a época de alto risco
de dous técnicos de reforzo naqueles distrito máis afectados polos lumes, e de dous técnicos de
apoio nos CCP coa misión de: desprazarse aos incendios máis graves para avaliar e informar da
situación, apoiar aos directores de extinción e servir de enlace con outras forzas e grupos
participantes.
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1.4 Emisoristas e vixilantes
Dadas as carencias que se detectan habitualmente para atender os centros de coordinación
durante as épocas de perigo baixo e medio, así como da necesidade de mellorar a vixilancia
abrindo de novo algunhas das moitas casetas pechadas, é preciso recuperar parte dos 50 postos
de emisoristas e dos 103 de vixilantes desaparecidos na remodelación do ano 2012, así como
ampliar o período de contratación deste persoal.

1.5 Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil
Incorporar ás agrupacións de voluntarios de protección civil en labores de vixilancia/disuasión, a
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través dos correspondentes convenios de colaboración.

1.6 Maquinaria pesada de extinción
Tendo en conta que a maquinaria pesada é un medio que presenta un ratio eficacia/custo moi
elevado, debe entenderse como un medio prioritario para o dispositivo, polo que se propón a
ampliación do servizo dos reténs tanto en número como en duración.
1.7 Medios e recursos das entidades locais
Incorporar o catálogo de medios e recursos dos que dispoñen as entidades locais (concellos e
deputacións).

1.8 Medios aéreos
Tendo en conta que a rapidez no primeiro ataque é unha cuestión primordial, e que a
diversificación de medios presenta numerosas avantaxes, recoméndase recuperar os avións de
carga en terra e abrir unha nova base no sur de Galicia, así como incrementar a dotación de
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helicópteros de tipo medio (segundo detalle cadro 5).

EXERCICIO
2018
Proposta

MEDIOS AÉREOS. TEMPADA DE ALTO RISCO
AVIÓNS DE
HELICÓP. TIPO
HELICÓP.
HELICÓP. TIPO
CARGA EN
LIXEIRO
TIPO MEDIO PUMA/KAMOV
TERRA
9
5
1
0
4

8

1

9

Cadro 5. Medios aéreos no período de alto risco

HELICÓP.
COORD. E
VIXILANCIA
2
2

TOTAL
17
24
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2.- REDISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

No documento xeral elaborado por este grupo de traballo preséntanse varias táboas sobre a
distribución ideal das brigadas, tanto en canto ao seu número como ao seu despregue territorial
e temporal. A tal fin elaborouse un modelo mediante a aplicación dun algoritmo (ver táboa dos
coeficientes de reparto), en función da superficie de cada distrito e da incidencia dos lumes
(número de incendios e superficies afectadas), empregando para isto o histórico dos lumes dos
últimos dez anos. (ver táboa de incidencia dos lumes por distrito no documento xeral).

Nestas táboas evidénciase claramente unha forte distorsión ou descompensación no reparto
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actual das brigadas respecto do modelo proposto (ver detalle cadro 6); uns desaxustes que
debería ter en conta a Consellería do Medio Rural á hora de definir e distribuír o operativo.
Así por exemplo, na provincia de Ourense, e malia presentar o 41% dos lumes e o 59% da
superficie total queimada en Galicia nos últimos 10 anos, o reparto de brigadas proposto pola
Xunta atribúelle a esta provincia unicamente o 30% das brigadas existentes, porén, e segundo o
noso modelo, debería corresponderlle o 43%, e a esta provincia xunto coa de Pontevedra os
dous terzos das brigadas, cun incremento porcentual similar ao anterior.

PROVINCIA

COMPARATIVA DE MEDIOS PROPIOS + REFORZO VERÁN
SITUACIÓN ACTUAL
REPARTO S/ MODELO
%

%

A CORUÑA

24,09

18,09

LUGO

21,92

15,41

OURENSE

30,43

42,88

PONTEVEDRA

23,55

23,62

100

100

GALICIA

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
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Cadro 6. Táboa comparativa entre a situación actual e a recomendada (brigadas DXDM/SEAGA e concellos)
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Ponderación
Distrito
1501 FERROL
1502 BERGANT.-MAR. CORUÑESAS
1503 SANTIAGO-MESETA INTERIOR
1504 BARBANZA
1505 FISTERRA

Total Coruña
2706 A MARIÑA LUCENSE
2707 FONSAGRADA-OS ANCARES
2708 TERRA DE LEMOS
2709 LUGO-SARRIA
2710 TERRA CHÁ

Total Lugo
3211 O RIBEIRO-ARENTEIRO
3212 MIÑO-ARNOIA
3213 VALDEORRAS-TRIVES
3214 VERÍN-VIANA
3215 A LIMIA

Total Ourense
3616 DEZA-TABEIRÓS
3617 O CONDADO-A PARADANTA
3618 VIGO-BAIXO MIÑO
3619 CALDAS-O SALNÉS
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Total Pontevedra

10

50

% Sup.
% Núm.
Distritos
Incendios
5,26%
2,50%
6,39%
5,63%
7,77%
5,36%
3,25%
4,15%
4,22%
2,97%
26,88%
20,61%
4,72%
0,87%
5,84%
1,98%
6,70%
3,79%
8,85%
5,67%
7,22%
3,10%
33,33%
15,41%
3,24%
5,10%
5,12%
7,93%
5,80%
8,02%
5,93%
12,92%
4,50%
6,69%
24,59%
40,67%
5,26%
4,98%
2,28%
5,52%
3,17%
6,83%
4,49%
5,98%
15,20%
23,31%

25
% Sup.
Queimada
arborada

2,17%
1,80%
3,56%
5,73%
2,43%
15,69%
0,43%
4,46%
2,59%
2,06%
1,01%
10,54%
9,11%
5,59%
4,19%
10,27%
9,13%
38,28%
1,87%
18,35%
9,62%
5,65%
35,48%

15
% Sup.
Queimada
rasa

1,11%
0,84%
1,69%
2,44%
2,87%
8,96%
0,20%
3,96%
2,90%
2,94%
1,02%
11,02%
6,34%
7,35%
18,99%
25,56%
11,91%
70,15%
2,73%
4,74%
1,56%
0,84%
9,87%

40
% Sup.
Media
Queimada Ponderada
1,49%
2,49
1,18%
4,03
2,36%
4,60
3,62%
4,20
2,71%
2,95
11,38%
18,26
0,28%
1,04
4,14%
3,29
2,79%
3,65
2,62%
4,68
1,02%
2,68
10,85%
15,33
7,33%
6,10
6,72%
6,98
13,68%
8,49
20,07%
13,45
10,91%
7,86
58,71%
42,89
2,42%
3,89
9,63%
8,29
4,46%
6,37
2,57%
4,98
19,07%
23,53

Cadro 7. Táboa dos coeficientes de reparto

VI. A utilización do persoal do SPIF nas tarefas de prevención e a súa coordinación co ente
instrumental con funcións en materia de prevención de incendios e vixilancia de
incumprimentos a que se refire a recomendación número 54.
Os efectivos do SPIF deben participar nas tarefas de prevención durante a maior parte do ano.
Nas tempadas de baixo e medio risco deben estar especialmente dedicados a prevención e
mantemento de infraestruturas, e durante alto risco fundamentalmente a labores de vixilancia
e extinción de acordo cos obxectivos e distribución que se acorde como parte substancial do
traballo que debe realizar o SPIF.
Neste eido, as tarefas de prevención nas que deberá participar o persoal do SPIF deberán
fundamentarse nos seguintes catro eixos:
 Planificación.
 Participación e implicación.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

 Valorización e diversificación.
 Cultura forestal.

Tendo en conta que o urxente non debe impedir que actuemos sobre o importante, as tarefas
de prevención nas que deberá participar o persoal do SPIF deberán basearán nos seguintes catro
bloques de recomendacións (detallado no apartado IV do documento executivo):
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A.- Aumentar o coñecemento e reducir a incerteza. O punto de partida para facer efectiva a
prevención é unha axeitada Planificación Preventiva Participada, integrando as súas medidas na
ordenación integral do territorio e mediante procesos de participación pública que permitan
implicar a toda a sociedade no desenvolvemento efectivo das actuacións de prevención a través
dos comités forestais de distrito. Esta planificación deberá monitorizar o territorio para
identificar e caracterizar os combustibles e zonas fóra de capacidade de extinción, tendo como
base a actividade incendiaria e a información subministrada polas investigación dos incendios
forestais. A maiores deberá integrarse no Xeocode e dar repostas ás causas de intencionalidade
de incendios forestais detectadas. Finalmente compre agrupar a normativa preventiva e facela
comprensible desenvolvendo campañas de difusión.
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B.- Aumentar a resiliencia do territorio a través de Silvicultura Preventiva incorporada de
forma transversal en todas as accións que se desenvolvan no espazo agroforestal. Realizar unha
sectorización do territorio, establecendo prioridades de actuación en base á planificación
preventiva. Deberán fomentarse medidas activas para poñer en valor as redes de xestión de
biomasa a través da diversificación das masas forestais (tanto horizontal como verticalmente) e
do espazo agroforestal (mediante a alternancia de formacións, usos do solo e da paisaxe). Ao
mesmo tempo impulsaranse vieiros con frondosas caducifolias e froiteiras, actuacións
silvopastorais, plans de pastoreo e plan de queimas prescritas, control selectivo do combustible,
e mellora e mantemento de infraestruturas de prevención de incendios forestais.
C.- Aumentar a concienciación creando unha cultura forestal a tódolos niveis da sociedade ->
“Fronte ao lume, cultura”; realizando actuacións educativas e de extensión forestal implicando a
toda a comunidade educativa en todos os niveis, creando sistemas de alerta/aviso para a
poboación, desenvolvendo plans de autoprotección baseadas na planificación preventiva, e
creando agrupacións de defensa veciñal

en todo o territorio implicando á veciñanza na

prevención de forma activa.
D.- Mellorar a coordinación para o que se recomenda crear grupos de traballo do distinto
persoal integrante do dispositivo público de prevención de incendios forestais (a nivel de distrito
CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

forestal e provincial) e a execución das accións de prevención implicando aos distintos servizos
da Xunta de Galicia (OAC´s, FOGGA, Conservación, Ensino, . . ). Finalmente, para poder garantir a
adecuación da planificación preventiva, deberán executarse simulacros das distintas situacións
de emerxencias de incendios forestais para que unha vez avaliados, corrixirse as eivas e
deficiencias detectadas na procura dunha planificación preventiva dinámica.
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A parte de coordinación deste apartado está xa resolto coa creación da dirección xeral de
Defensa do Monte, xa que de feito na súa creación se incluíron todas as funcións previstas na
recomendación 54 do ditame da comisión.

VII. O adecuado funcionamento do mando único e o reforzo, de ser necesario, do posto do
director técnico de extinción.
O grupo sinala a necesidade de realizar este reforzo, para o que realiza as seguintes propostas:
1. Creación dunha nova estrutura que inclúa prazas de técnicos e axentes especialistas en
grandes incendios forestais, cuns perfís validados: idade, experiencia, liderado, dispoñibilidade,
Asinado por: Parlamento de Galicia
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formación física e psíquica adecuada, e en número suficiente para desempeñar funcións de
apoio ao director técnico de extinción (DTE) nas seccións de operacións, planificación e loxística,
que permitan unha mellor coordinación dos esforzos e traballo de mando único. Esta creación
de prazas terá en conta as diferenzas que se dan no territorio en canto á gravidade dos
incendios, e por tanto o número de prazas a crear deberá ser maior naquelas zonas de Galicia
que soportan unha carga incendiaria maior. A anterior estrutura deberase apoiar en medios
materiais de despregue inmediato ante situacións operativas 2 que faciliten a dirección e
coordinación das operacións de combate a nivel táctico.

2. Desenvolver os protocolos de traballo en extinción existentes, en particular para as situacións
operativas 2 coa elaboración dun procedemento táctico para estas situacións. Crear novos
protocolos onde sexan necesarios, como na xestión de expedicións de grupos de intervención
entre distritos e provincias, mellora dos protocolos de actuación conxunta e axuda mutua con
Portugal, así como a obriga polos DTE de elaboración dun plan de extinción expreso e escrito
para cada intervención.

3. Establecer en cada provincia un sistema e protocolo de constitución na época da campaña de
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incendios do verán, de núcleos de reforzo e apoio (NRA), dentro dos medios propios con que
conta o dispositivo de Medio Rural, con participación dos elementos máis especializados deste
dispositivo, para o seu emprego como forza de choque en incendios con propagación
desfavorable, situacións operativas 1 e 2, e grandes incendios forestais, que conterían un grupo
de técnicos e axentes motobombas, vehículo de mando e coordinación, maquinaria pesada,
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motobombas de alta capacidade, vehículo de apoio loxístico, etc., para actuación segundo
demanda e protocolo.

4. Potenciar o funcionamento do mando único mediante realización de simulacros, formación e
adestramento, tanto para as situacións operativa 0 e 1, como para a situación 2, para mellorar
os procedementos e o traballo conxunto entre os distintos grupos de intervención na
emerxencia. Traballar na mellora nos procedementos do posto de mando avanzado (PMA), do
centro de recepción de medios (CRM), e da xestión e coordinación dos recursos que se
incorporan ao incendio.
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5. Realizar accións de análise e reconstrución dos grandes incendios acontecidos, elaborada e
impartida de ser posible polo persoal director pertencente ao distrito onde se produciu o
incendio, e que traballou na súa extinción, co fin de identificar e mostrar aos compoñentes do
dispositivo tanto os acertos como os erros que se cometeron durante a extinción. Estas accións,
buscarían marxes de mellora en situacións similares ou como exemplos prácticos moi concretos
e definidos de aprendizaxe dos DTE e dos compoñentes do dispositivo en xeral, sobre todo de
aqueles de máis nova incorporación. Desta maneira, os coñecementos e experiencia do persoal
máis veterano podería transmitirse ao persoal máis novo, e servir este ámbito de foro de debate
para mellorar resultados á par que motivar ao persoal. O análise realizado serviría para validar a
disposición das infraestruturas de prevención e defensa de incendios forestais, así como para
valorar accións preventivas nas redes de xestión de biomasa, coa vista posta en eventuais
sucesos explosivos futuros, o que permitiría programar novas accións sobre a paisaxe e a
implantación no territorio de labores preventivas planificadas a medio e largo prazo, como
queimas prescritas, tratamentos nas valgadas, cambio de especies arbóreas, apoio do uso do
gando, etc.

6. Elaborar un catálogo ou librería con aqueles lumes que de forma periódica viñeron
repetíndose de acordo cun patrón de propagación similar, e que practicamente afectaron aos
CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
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mesmos bens e produciron iguais efectos negativos pola extensión da superficie recorrida polo
lume. Este catálogo formaría parte tanto de accións de formación específicas para a súa
divulgación, como de ferramenta de traballo dos directores de extinción. Levaría incluído nun só
documento, o comportamento do lume, previsible propagación, claves concretas para o éxito
das operacións, persoal e medios necesarios para a súa extinción, estimación de superficies
queimadas e poboacións que se puideran ver afectadas, así como a cartografía de avance do
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incendio por horas. Este conxunto de información cartográfica dixital debe integrarse como
unha capa na aplicación de xestión de lumes XEOCODE.

VIII. A coordinación cos servizos de emerxencias, prestando especial atención á posibilidade
de que se centralice toda a atención das emerxencias no número 112 (incluídas as derivadas
dos incendios forestais), e a posible participación activa de persoal do SPIF no CIAE 112 co fin
de mellorar a coordinación coas demais axencias, servizos ou administracións que poden
intervir nun incendio forestal.
Correspóndelle ao Servizo de Xestión de Emerxencias CIAE 112 de Galicia a xestión de todas as
chamadas de urxencia segundo a normativa vixente (Decisión 91/396/CE do Consello, do 29 de
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xullo de 1.991 sobre a conveniencia de crear un número de chamada de urxencia único para
toda a comunidade autónoma) establecendo o número 112 como número de chamadas de
urxencia único europeo e Acordo do “ Consello da Xunta de Galicia de 1 de outubro de 1.997
que decide a constitución da entidade prestataria do Servizo de Atención de chamadas de
Urxencia 112, designando ó órgano competente en materia de Protección Civil da Xunta de
Galicia para a prestación do Servizo de Chamadas de Urxencia 112 ó Centro de Emerxencias
SOS-GALICIA), así como o artigo 3.2. a) da Lei 5/2007, de Emerxencias de Galicia.

Así pois a existencia doutros números de activación de emerxencias debe tender á súa
integración no número 112. Por outra banda, o CIAE 112 requirirá da presenza física de
profesionais da emerxencia (de todos os campos) no centro de coordinación, que poidan apoiar
ás/os operadoras/es, na toma de decisións para a mobilización e optimización dos medios e
recursos. O paso debería ser progresivo. Así proponse, nun primeiro momento, nos períodos de
alto risco de incendios, implicaría a presencia no CIAE 112 dun técnico de enlace, cos
coñecementos territoriais, e sobre medios e recursos dispoñibles. (Véxase Extracto do Informe
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sobre o asunto).

IX. A asunción das obrigas que no ámbito das emerxencias teñen as diferentes
administracións públicas: concellos, deputacións provinciais e Xunta de Galicia.
A Xunta de Galicia ten a máxima responsabilidade na coordinación das emerxencias no territorio
da comunidade autónoma. Sen embargo, o nivel de implicación en cuestións operativas das
distintas administracións difire, e así por exemplo temos concellos que posúen recursos e
medios que están a día de hoxe, lonxe da optimización que sería acorde coa súa dimensión. Por
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outra banda, as administracións locais non están a facer uso da totalidade das competencias que
teñen de acordo coa normativa vixente, e aquí cumpre mencionar a Lei de Emerxencias de
Galicia 5/2007, a Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais en Galicia, a
Lei do Sistema Nacional de Protección Civil 17/2015, ou a Lei de Bases de Réxime Local 7/1985.
De acordo coas competencias que outorga a lexislación vixente para cada unha das
administracións locais (concellos, mancomunidades e deputacións), en función das situacións de
emerxencia, sería necesario elaborar un protocolo de actuacións en resposta ás distintas
emerxencias que se podan producir no territorio.

As recomendacións neste punto pasarían por: cumprimento da lexislación vixente, potenciar a

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

coordinación entre as distintas administracións ao nivel que lle corresponde a cada unha, e
incrementar a implicación das entidades locais, concellos, mancomunidades e deputacións nos
traballos de extinción, coa posibilidade de intervención de medios de bombeiros desde a
situación operativa 0 para proporcionar por exemplo auga, conforme a criterios de proximidade
ao sinistro e optimización dos recursos dispoñibles, e desde a situación operativa 1 con plena
intervención, o que requirirá da adaptación da normativa e protocolos existentes ata de agora.

X. A posibilidade de mellorar a comunicación e a coordinación entre todos os servizos
implicados nos traballos de extinción, especialmente cando se trata de incendios que afectan
un territorio rururbano.
Neste momento existe unha carencia de coñecemento dos medios e recursos reais presentes no
territorio. Sería necesario que o SPIF tivera o coñecemento de todos os medios dispoñibles
(locais, parques de bombeiros, policía, etc.) que teñen as distintas administracións sobre o
territorio, e susceptibles de colaborar en labores de apoio, tales como vehículos motobomba,
maquinaria pesada ou aqueles outros relacionados cos traballos de control e remate dos
incendios, ou ben para tarefas concordantes a través dos GES e doutros operativos locais.
Debe elaborarse un plan de comunicacións común para todos os departamentos implicados,
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regulado para todas as situacións operativas, especialmente a 2, establecendo os protocolos e
canles específicas para o contacto, comunicación e coordinación dos distintos efectivos. Debe
promoverse a realización de exercicios e simulacros conxuntos para coñecer o papel de cada un
deles e mellorar tanto a coordinación como o hábito de traballo en común.
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Finalmente, sería recomendable estudar a posibilidade de reunir as instalacións e
infraestruturas de todos os medios actualmente dispersos no territorio, nunha única
infraestrutura de medios (SPIF, Emerxencias, GES etc.) a nivel local ou comarcal, co obxectivo de
mellorar a eficacia e eficiencia para acadar unha resposta integral.
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XI. O papel que deben desempeñar as brigadas municipais no seo do dispositivo de extinción
de incendios. Deberán analizarse, polo menos, as seguintes cuestións:
- O reforzo da súa profesionalidade primando a experiencia e formación na extinción
- O período mínimo da súa contratación
- A súa orientación cara aos labores de prevención.

Este apartado foi motivo dun amplo debate, cunha avaliación global sobre o actual modelo de
brigadas municipais dividida aproximadamente ao 50% no seo do Grupo de Expertos. As razóns
dos opositores ao modelo vixente están reflectidas no primeiro documento do GEPIF,
“Documento xeral de análise e recomendacións” nas páxinas 107 a 111, onde se fai unha análise
en profundidade do seu funcionamento e das súas debilidades. Nese contexto, o Conselleiro de
Medio Rural trasladou, nunha xuntanza conxunta co GEPIF, unha nova alternativa que tentaba
solucionar os elementos negativos do actual modelo, introducindo un sistema de selección de
persoal idéntico ao utilizado pola DXDM para as súas brigadas, realizado tamén, ao igual que a
súa formación inicial, por técnicos da CMR. Nesta reunión, retrasou a entrega do informe
encargado antes da época de alto risco, ata ter un novo documento consensuado polo GEPIF.
A máis, propón aumentar a seis meses a súa contratación e liga este modelo ao asentamento de
poboación no medio rural, cunha liña de subvencións que primaría as explotacións agrarias
xestionadas por membros de brigadas municipais. Ademais, outra das razóns esgrimidas pola
CMR para a implantación deste modelo é que o elevado custe do reforzo do sistema de
prevención e extinción debe recaer, de forma proporcional, sobre todas as Administracións
implicadas na xestión e defensa do territorio: Xunta de Galicia, Deputacións, Mancomunidades e
Concellos, por outra banda a nova estrutura da CMR en prevención e extinción dos Incendios
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Forestais, concretando na formación da DX de defensa do Monte, permite un reforzamento no
papel coordinador e de cooperación das distintas entidade locais na loita contra os Incendios
Forestais. Elo permite avanzar na ordenación das medios materiais e humanos dos Concellos,
Motobombas, brigadas e tractores, da cara unha maior eficacia na prevención e extinción.
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Non cabe dúbida de que con esta nova proposta, se finalmente resulta viable, resolveríanse
parte das debilidades sinaladas no Documento nº1 do GEPIF en relación coas actuais brigadas
municipais, significando un avance importante sobre o modelo vixente.

Porén, seguirían sen solucionarse algúns aspectos non menos relevantes, como a determinación
a priori do nº de convenios viábeis, en base á liberdade de adhesión dos concellos, competencia
exclusiva da administración local de acordo coa LBRL, aínda que o novo modelo debera superar
estas limitacións sendo desexable o acordo das diferentes forzas políticas, cara u unha maior
integración dos traballos na prevención e na extinción do lumes forestais.
Ademais, a eiva máis importante radica en que unha porcentaxe significativa dos actuais
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membros das brigadas municipais non teñen a formación e a capacidade física que demanda un
servizo destas características, feitos que están na base do seu baixo rendemento e eficacia,
como recoñecen todos os membros do GEPIF e a propia CMR. Este dato é importante porque
significaría que as numerosas brigadas municipais que necesitaría o novo modelo non estarían
garantidas se un nº significativo dos actuais ou dos novos demandantes de emprego non
superasen a nova proba de acceso, máis rigorosa que as realizadas ata agora directamente polos
concellos. Unha hipótese bastante probable se temos en conta as características do persoal
ofertado polos concellos. En consecuencia, non está claro que se poida garantir:


O despregue das brigadas sobre o territorio en prazo e número.



A adhesión aos convenios da Xunta de todos os concellos necesarios para cubrir os
diferentes distritos de acordo coa demanda da DXDM, tendo en conta que a
Administración responsable da constitución efectiva das brigadas seguiría sendo o
concello coas múltiples e variadas características, metodoloxía e compromiso co novo
modelo de cada un dos 313 concellos de Galicia.



Que o persoal demandante de emprego ofertado polos concellos poida superar as
probas de acceso, de acordo cos datos obxectivos actuais, cuestión que tamén impediría
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a formación do nº de brigadas que necesita o SPIF.

A única maneira de resolver as eivas do novo modelo, sinaladas nos puntos anteriores, é prever
unha alternativa, no caso que non se acade un numero mínimo de brigadas determinada por
criterios técnicos, que contemple a formación dun reforzo a base das NOVAS BRIGADAS
MUNICIPAIS en combinación coa empresa pública (SEAGA) para, que neste suposto,
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cumprimentarase as mesmas pola empresa pública acadando os criterios técnicos
determinados.
Por tanto, o NOVO MODELO que se propón polo GEPIF tería unha configuración baseada nos
seguintes criterios técnicos:

A.

As brigadas de reforzo que necesita a CMR —ao redor de 250— habilitaranse mediante

un dispositivo baseado nas NOVAS BRIGADAS MUNICIPAIS. Este sistema contará coa
colaboración e auxilio da empresa pública SEAGA, cuxo cometido será cubrir as brigadas
vacantes que eventualmente non se poidan garantir pola vía municipal, e sempre que non se
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acaden o numero determinado polo criterios técnicos.

B.

As brigadas municipais (BM) terían como obxecto principal a vixilancia e a prevención, é

dicir a xestión de combustible nas redes de faixas de xestión de biomasa de competencia
municipal, ademais de apoio ao SPIF en cuestións de loxística e colaboración na liquidación de
lumes estabilizados e controlados. Tamén poderán participar na extinción daqueles lumes que a
xuízo do Servizo sexan de baixa intensidade e non comporten graves problemas de seguridade.
Por último, poderán colaborar co sistema de emerxencias na defensa dos núcleos rurais.
C.

Nos novos convenios CMR/Concellos debe garantirse a constitución das novas brigadas

municipais en tempo e forma para o seu encadre no operativo do SPIF nos prazos indicados pola
DXDM.
D.

En caso da súa constitución, as brigadas de SEAGA (BS) terían como principal cometido a

vixilancia e a extinción de incendios, e se as condicións meteorolóxicas o permiten realizar
tarefas de prevención. Nos períodos diferentes do alto risco realizarían preferentemente tarefas
de prevención e xestión do combustible nas infraestruturas de prevención e defensa,
preparación e execución de queimas prescritas, e xestión das faixas de biomasa na rede
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competencia autonómica.
E.

Cada brigada municipal formará un binomio de intervención co seu correspondente

vehículo municipal motobomba (VMB) e/ou tractor de devasar, a tal efecto deberá basearse na
maior colaboración posible nos medios humanos e materiais de carácter municipal.
F.

Todo o dispositivo de reforzo compartiría as seguintes características:
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Carreira profesional: os compoñentes destas brigadas iniciarían a súa vida
laboral nestes medios —adscrición municipal ou empresa pública— co
obxectivo de poder promocionar ás brigadas fixas do SPIF.



Selección única pola Dirección xeral de Defensa do Monte, totalmente
homologable co estándar do SPIF, é dicir cos mesmos requirimentos técnicos
esixidos ás brigadas profesionais do Servizo, e con formación realizada polos
técnicos da DXDM.



Tempo de contratación da actividade de polo menos 6 meses distribuídos
segundo as necesidades establecidas pola DXDM, sendo progresivo o
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incremento mensual por ano, e sendo pleno nun prazo de tres anos.


A realización desta actividade sería compatible con outras actividades agrogandeiras co obxecto de promover a fixación da poboación no Rural
facilitando liñas de axudas de carácter prioritario, modificando a tal efecto as
limitacións de acceso establecidas nas ordes actuais.



A distribución territorial das brigadas de reforzo realizarase con criterios
técnicos atendendo aos históricos de grandes lumes, nº de lumes e superficie
queimada de cada distrito, ademais de ter en conta o risco climático das
provincias do sur de Galicia, utilizando unha ponderación similar á proposta
neste documento.

G.

Este modelo someterase a avaliación anual pola CMR e conxuntamente polo GEPIF

durante un prazo de tres anos dende a súa posta en funcionamento, ao cabo dos cales
decidirase sobre a súa continuidade, axuste ou modificación, segundo os resultados acadados
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do dispositivo de reforzo en rendemento, seguridade e eficacia.

H. Como anexo a este novo modelo, xúntase unha táboa estimativa co custo total das 250
brigadas, ascendendo o importe destas brigadas de vixilancia, prevención e extinción máis os
condutores de tractor e motobomba, ao total 19,66 M €, debéndose repartir o financiamento
desta cantidade entre as entidades locais (Deputacións, Mancomunidades e Concellos) e a Xunta
de Galicia.
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TABOA DE CUSTES ESTIMATIVA DOS NOVOS CONVENIOS DAS
BRIGADAS MUNICIPAIS.
Custos de persoal TARIFAS SEAGA

Categoría
Xefe de brigada
Peón condutor
Peón (1.730,40 peon/mes)
condutor tractor/MB

Táboa 1: Custo salarial mensual
Compoñentes
1
1
2
1
5

Custo unitario mensual Custo por brigada/MB
2.224,80 €
1.760,40 €
3.460,80 €
2.056,80 €
Total
9.502,80 €
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Custos de equipamento, formación e aptitude física
Táboa 2: Custos non salariais
Ud.

Concepto

Período

Custo unitario

Custo por brigada

Aluguer de vehículo + combustible

1

mes

1.605,00 €

1.605,00 €

Mantemento MB/Tractor+Combustible

1

mes

500,00 €

500,00 €

Equipo de protección individual (EPI)

7

campaña

556,34 €

3.894,38 €

Ferramenta

1

campaña

301,78 €

301,78 €

Formación

1

campaña

249,36 €

249,36 €

Recoñecemento médico + probas de aptitude

7

campaña

55,20 €
Total
Total mes

386,40 €
6.936,92 €
2.910,32 €

numero de brigadas
250

mes
3.103.280,00 €

6 meses
18.619.680,00 €

Incluindo brigada vixiancia, prevención e
extinción+ 1 conductor MB/tractor/mes

12.413,12 €

importe por brigada/mes

Establecendo un escenario con 250 brigadas
prevencion, vixiancia e extinción durante 6
meses o custo total sería:
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Mb municipales(según Pladiga 2019)
Establecendo un escenario con 84 Motobombas
durante 3 meses o custo total sería:

12.413,12 €

número de MB municipais
84

Compoñentes
2

total brigadas de vixiancia, prevención e extinción+ mb 19.656.307,20 €

Custo unitario mensual custo MB/mes
2.056,80 €

345.542,40 €

por 3 meses
1.036.627,20 €
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1. Introdución
Con motivo da vaga de lumes de outubro de 2017 o Parlamento de Galicia aprobou na súa sesión do 13
de decembro dese mesmo ano constituír no seu seo a Comisión Especial Non Permanente de Estudo e
Análise das Reformas da Política Forestal, de Prevención de Incendios Forestais e do Plan Forestal de
Galicia (abreviadamente CEPIF) co obxecto de avaliar a experiencia acumulada dende 2006 e,
especialmente, a extraordinaria vaga de lumes que viña de sufrir Galicia en outubro de 2017.
As conclusións da CEPIF foron recollidas no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia nº 346 do 10 de
agosto de 2018 a través do correspondente Ditame. Precisamente, unha das conclusións da CEPIF
relacionada co SPDCIF e a súa coordinación coas Emerxencias establece, na recomendación nº 60, “que
se cree un grupo de expertos que antes do período de perigo alto de incendios do ano 2019, presente
un informe detallado no que se analicen as cuestións que foron obxecto de debate no seo da
Comisión”:
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De acordo con esta recomendación, o referido Grupo de Expertos constituíuse mediante un acto
celebrado no Parlamento de Galicia, encabezado polo seu presidente Miguel Santalices, o día 5 de
decembro de 2018. A proposta do Parlamento de Galicia, o Grupo de Expertos quedou formado polos
seguintes membros:
- Manuel Francisco Gutiérrez (Coordinador)
- Francisco Rodríguez Silva
- Xabier Bruña García
- Alberte Blanco Casal
- José Luís Barca Añón
- Guillermo Acebal Lucia
- José Benito Reza Rodríguez
O presente documento, o nº 2 dos elaborados polo Grupo de Expertos (GEPIF), é un extracto dos
diferentes apartados do documento nº1, sinalando de forma sintética os elementos e criterios onde se
alcanzou o maior consenso entre todos os seus membros.
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2. PERSOAL, ORGANIZACIÓN DO SERVIZO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS E FORMACIÓN.
Estamos ante un cambio de paradigma, enfrontámonos a situacións que nada teñen que ver coas que
había cando se creou o SDCIF en 1991, debido especialmente aos efectos do cambio climático, á
desestacionalización dos lumes e á mudanza radical do entorno polo abandono, o despoboamento ou á
presión urbanística. Os lumes de 4ª, 5ª e incluso 6ª xeración, as vítimas mortais dos últimos anos, ou os
devastadores incendios do ano 2017 tanto en Galicia como en Portugal, obríganos a revisar en
profundidade todo o sistema. Estamos a falar de novos incendios para un tempo diferente.
2.1. Dependencia.
Malia tratarse o SPIF dun operativo vital e de primeira necesidade para o país, ata o ano pasado só o
40% do persoal implicado sobre o terreo na loita contra incendios dependía directamente da Xunta de
Galicia.
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Ademais, as responsabilidades, a competencia, a formación, os salarios, as coberturas e demais
prestacións, deberían ser as mesmas para todos os operarios de igual categoría que loitan contra os
lumes en Galicia; pois, por moi diferente que sexa a súa formación, experiencia e condicións laborais
malia ter a mesma categoría e depender dun único mando (o director de extinción), se lle esixe a mesma
competencia e compromiso na intervención.
Por esa razón é preciso que o persoal encargado da extinción de incendios forestais dependa
directamente da Xunta de Galicia, ou no caso dos reforzos de campaña dunha empresa pública como
SEAGA ou ben dos concellos, se ben neste último caso a distribución das brigadas e a selección do seu
persoal debería atender ás recomendacións contidas neste informe.
2.2. Brigadas municipais.
O peso destas brigadas creadas ao amparo dos convenios entre a Xunta de Galicia e os concellos
representaba o ano pasado un 41% do total do operativo de extinción, e, non obstante, estas brigadas
adoecen de graves carencias: mudanzas continuas nos seus cadros de persoal, escasa formación,
deficiente preparación física, pouca ou nula experiencia e moi diferentes condicións laborais, ademais
da lóxica prevención e cautela dos directores de extinción á hora de asignarlles responsabilidades.
Nas condicións actuais, con velocidades de propagación nunca vistas, con GIF en aumento e cada vez
máis grandes, con situacións operativas 2 de ameaza a bens e persoas cada vez máis numerosas e
perigosas, e incluso con incendios de alta intensidade que `poden superar a capacidade de extinción do
operativo, e cando, por esas razóns, se está a reclamar con urxencia a creación dun dispositivo de
extinción profesional, estable, formado e capacitado, a existencia das brigadas de concello, tal e como
foron concibidas, non ten razón de ser.
Por outra banda, a distribución de medios, especialmente un reforzo tan importante como este, debe
definirse en base ás necesidades, as características e especiais condicións de cada territorio, e non á
voluntariedade das corporacións municipais, que son hoxe as que deciden se asinan ou o non este
convenios, e, en consecuencia, as que determinan en boa medida o reparto final da parte máis
numerosa do operativo de extinción en Galicia durante a época de perigo alto.
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Consideramos non obstante que deben manterse os convenios tanto para as tarefas de prevención,
especialmente para a limpeza das faixas secundarias de xestión de biomasa; como para as motobombas
dos concellos pois a súa integración no operativo de extinción é sen dúbida unha valiosa axuda.
Propoñemos que as brigadas de concellos que se formen mediante a sinatura de novos convenios coa
Xunta de Galicia deben destinarse preferentemente a tarefas de prevención, especialmente para a
limpeza das faixas secundarias de xestión de biomasa na liña do convenio asinado o ano pasado entre a
FEGAMP, a Xunta de Galicia e a empresa pública SEAGA para ese mesmo fin; e tamén que o sistema de
selección de persoal destas brigadas debe ser único e homologable pola Consellería de Medio Rural, e
que a súa distribución sobre o territorio debe atender ás recomendacións contidas neste informe.
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2.3. Temporalidade e estacionalidade.
De todo o persoal laboral que o ano pasado se veu implicado na loita contra incendios durante a época
de perigo alto, só unha terceira parte do persoal (34%) cubría un período de 5 meses, e menos dun 20%
do operativo total traballaba todo o ano, ben para tarefas de extinción ou para labores prevención e
mantemento. Ou o que vén a ser o mesmo: os dous terzos do operativo (66%) só traballou durante a
campaña de 4 meses.
Inda sabendo que os recursos son limitados, estamos convencidos de que cun operativo máis reducido
as melloras poden ser considerables, sempre e cando sexamos capaces de conformar brigadas estables
e profesionais, debidamente adestradas, con experiencia e formando equipo, traballando todo o ano
tanto en tarefas de extinción como de prevención, mantemento das infraestruturas e instalacións e a
realización das tan necesarias queimas prescritas.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

De igual xeito é preciso identificar e cubrir todas as vacantes e non vacantes debidas a baixas de longa
duración, así como procurar solucións inmediatas aos aptos con restricións, retomar o proceso de
consolidación do persoal interino e axilizar a incorporación do persoal que debe cubrir as baixas que se
produzan, especialmente durante a época de perigo alto.
Coa reorganización proposta neste informe máis a asunción da contratación por parte da Xunta das
brigadas de campaña e a ampliación do período de contratación de todo o persoal de 3 a 6 meses, a
temporalidade reduciríase drasticamente, de xeito que durante medio ano traballaría xa o 100% do
persoal, e o resto do ano un 34% (agora e durante 3 meses só o 19%).
2.4. Envellecemento e experiencia.
Perder a experiencia dun persoal que leva máis de vinte anos loitando contra os lumes nunha das zonas
máis castigadas do planeta; acostumados durante tanto tempo a enfrontarse nas máis diversas e duras
condicións a lumes de diferentes tipoloxías, é un luxo que a administración galega non se pode permitir.
Para facilitar a transferencia de coñecementos a Xunta de Galicia debe dar entrada a novo persoal
mediante a convocatoria de oposicións para todas as escalas e categorías presentes no SPIF.
Así mesmo recoméndanse os controis médicos obrigatorios para algunhas categorías e para as novas
incorporacións, e o pase a unha segunda actividade ao superar os 55 anos de idade, coa aplicación dos
coeficientes redutores correspondentes. Este persoal podería desenvolver tarefas relacionadas coa
formación do persoal, a participación en actividades educativas e de sensibilización ambiental, a
instrución de mandos, a vixilancia ou como apoio ao persoal dos centros de coordinación.
2.5. Reorganización do servizo.
Brigadas:
Logo dun estudo pormenorizado dos medios analizando distintas propostas, chegamos á conclusión de
que, sen contar coas brigadas dos concellos (punto 2 deste informe), e sen perder a cobertura territorial
que proporcionan hoxe as brigadas da Xunta e as das empresas públicas en campaña, melloramos
substancialmente a eficacia e o rendemento do operativo de extinción pola aplicación do posible
modelo:

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.- Todas as brigadas deberían ter a mesma configuración, cun total de ser posible de 5 compoñentes (1
xefe de brigada, 1 condutor e 3 bombeiros forestais).
2.- Todas as brigadas fixas e fixas descontinuas da Xunta traballarán durante 8 meses en quendas de 4
días e 2 de descanso con xornadas de 7/8 horas; e durante 4 meses (xullo a outubro) en días alternos
con xornadas de 10 horas.
3.- As brigadas de campaña da Xunta de 6 meses traballarán cun sistema 4/2.
4.- Debe asegurarse un reforzo de campaña de 6 meses cunhas 250 brigadas, de ser posible de 5
compoñentes, traballando cun sistema 4/2 e conformadas ben por brigadas de concello ben por
brigadas de SEAGA nas condicións que se indican neste informe.
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5.- Ao se crear 126 brigadas de 12 meses fronte ás 84 actuais, e 84 brigadas de 9 meses fronte as 56
actuais pero traballando cun sistema 4/2, mantemos as mesmas brigadas diarias ca hoxe durante 6
meses. Deste xeito diminuímos a temporalidade e non perdemos cobertura territorial.
Por último proponse que as brigadas fixas descontinuas pasen en pouco tempo a fixas de todo ano.
Estas melloras resúmense nos seguintes apartados:
1.- Disporase sempre de brigadas completas co seu mando e o seu condutor, conformando un auténtico
equipo preparado para desprazarse de inmediato a calquera alarma, e ademais a súa operatividade
durante a campaña mellorará sensiblemente ao incorporarse o persoal ao traballo logo de librar
completa a xornada anterior.
2.- Aprovéitanse os puntos de encontro, os vehículos e as ferramentas das brigadas ao non variar o
número das fixas e fixas descontinuas que traballan hoxe diariamente.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

3.- Ao ampliar o tempo de contratación do persoal damos maior estabilidade ao sistema, desaparecen
os denominados “reforzos de verán”, e agora durante medio ano traballará xa o 100% do persoal, o que
representa unha diminución moi importante no nivel de temporalidade.
4.- Mantense durante 6 meses a mesma cobertura territorial que a actual pero redúcese a
temporalidade, favorecendo que neste período de tempo se poidan realizar traballos preventivos,
mantementos ou queimas, acudir a cursos formativos ou mellorar a forma física.
5.- Mantense unha axeitada cobertura territorial durante a época de perigo alto.
En definitiva, o modelo proposto vai na liña de TER MENOS XENTE PERO MÁIS TEMPO E MELLOR
FORMADA, ou o que é o mesmo: non se trata de ter máis recursos, senón de saber xestionalos;
formando, adestrando e equipando debidamente o persoal. Deste xeito conseguiremos que o persoal
vexa o SPIF como un lugar onde poder gañarse a vida dignamente e desenvolver nel as súas
potencialidades, e non como un mero lugar de paso para ir tirando ata o ano que vén.
Motobombas.
Debe favorecerse a paridade entre o número de brigadas e o número de condutores de motobomba, de
xeito que formen un equipo completo, preparado para desprazarse a calquera alarma de xeito
inmediato. Debe ampliarse para iso o período de contratación dalgúns condutores de nove meses e de
campaña, axustando as quendas e horarios para acadar un ratio mínimo de 1:1.
Axentes e técnicos.
Se ben as escalas de axentes forestais e axentes facultativos medioambientais viron melloradas
sensiblemente as súas condicións de traballo logo das negociacións que finalizaron co recente acordo
sobre prestación de servizos, é preciso que se melloren tamén a dos técnicos do SPIF nos seguintes
temas.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.- Dispor en todos os centros de traballo dun lugar reservado debidamente habilitado, así como dunha
sala coa superficie e servizos mínimos para os CCD e os CCP, de xeito que se poidan afrontar nunhas
condicións dignas as longas gardas de 24 horas.
2.- Actualizar a instrución de gardas, abonar dietas e compensar debidamente as horas localizables que
finalmente sexan de presenza física.
3.- Contratar durante a época de perigo alto e para os distritos máis castigados polos lumes 2 técnicos
de reforzo, un como apoio aos técnicos de garda entrando nas quendas, e outro de apoio ao xefe do
distrito; así como 2 máis para os CCP coa misión de desprazarse aos incendios para avaliar e informar da
situación, apoiar aos directores de extinción cando sexa necesario, e servir de enlace con outras forzas e
grupos participantes.
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Emisoristas e vixilantes.
Deben recuperarse algúns dos 50 postos de emisorista “perdidos” na remodelación do 2012, ampliarse
o período de contratación dalgúns dos emisoristas de campaña, e pasar o persoal fixo descontinuo de 9
meses a laboral fixo todo o ano, a fin de que nas épocas de perigo baixo e medio haxa sempre e como
mínimo 2 emisoristas diarios por distrito, único xeito de atender cando menos os servizos de mañá e de
tarde
De forma similar, e tal e como se apunta noutro apartado deste informe, deberán recuperarse tamén
algúns dos vixilantes “perdidos” en 2012 que ascenderon a un total de 103, co conseguinte peche dun
bo número de casetas de vixilancia en Galicia.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Unidades operativas provinciais.
Creación de unidades operativas provinciais ou núcleos de reforzo e apoio dependentes dos servizos
provinciais e conformadas como mínimo por 1 técnico ou axente, 3 brigadas, 3 motobombas e 1 camión
nodriza, con persoal altamente cualificado, debidamente formado e cunha excelente preparación física.
A creación de unidades de elite como núcleos de reforzo para situacións excepcionais, será tamén un
acicate para un traballo que, como é ben sabido, ten unha forte carga vocacional, e onde, precisamente
por esa razón, ao persoal debe dárselle a oportunidade de promocionarse e ascender na carreira
profesional.
Listas e incorporacións.
Polas innumerables molestias e distorsións que ocasionan, é preciso e urxente artellar un sistema eficaz
que facilite a cobertura das baixas polo sistema de listas e especialmente durante a campaña, á maior
brevidade.
2.6. Redistribución territorial.
Faise preciso definir cal sería o operativo idóneo para cada período a fin de cubrir con garantías todo o
territorio dun distrito dadas as súas características e a incidencia nel da actividade incendiaria, con
especial atención ao número de incendios e ás hectáreas queimadas, pero tamén a outros factores
como a superficie, a masa forestal presente, a poboación residente, o número de núcleos habitados, as
vías de comunicación e os tempos de reacción, a tipoloxía de cultivos e os modelos de combustible, ou
os índices climáticos.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Non obstante, no documento xeral elaborado por este grupo de traballo preséntanse varias táboas
sobre cal debería ser a distribución teórica ideal das brigadas de extinción por distrito, tanto para as
existentes na actualidade como para as previstas no modelo proposto, así como a súa distribución por
períodos de tempo, atendendo á superficie de cada distrito e á incidencia dos lumes neses territorios
(número de incendios e superficies afectadas), e tomando como base de cálculo o histórico dos últimos
dez anos.; reparto que fai especial fincapé en como se deberían distribuír entre os distritos os
denominados reforzos de campaña e de verán.
Nestas táboas evidénciase claramente unha forte distorsión ou descompensación no reparto actual das
brigadas por distrito respecto do modelo; uns “desaxustes” que debería ter en conta a Consellería do
Medio Rural á hora de definir que operativo quere para afrontar o novo paradigma dos incendios
forestais en Galicia e de como debería distribuílo sobre o territorio, tanto xeográfica como
temporalmente, dependan os medios dos concellos, das empresas públicas ou directamente da
administración autonómica. E non só iso, o modelo tamén está a sinalar os efectos do cambio climático
e da aparición de fenómenos climáticos adversos, con clara incidencia nos distritos do sur e do leste de
Galicia, tal e como se apunta noutra parte deste informe.
Así, por exemplo, na provincia de Ourense e malia presentar o 41% dos lumes e o 59% da superficie
total queimada en Galicia nos últimos 10 anos, o reparto de brigadas proposto pola Xunta atribúelle a
esta provincia unicamente o 30% das brigadas dispoñibles na actualidade. Porén, e segundo o modelo,
corresponderíalle o 43% dos medios a Ourense, e a esta provincia xunto coa de Pontevedra preto dos
dous terzos dos medios terrestres do SPIF, datos que que concordan co risco incendiario e a deriva
climática.
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Ademais do reparto feito para as brigadas deberá axustarse o reparto de condutores de motobomba
conforme ao exposto no punto 5.2 deste informe, onde se propón a paridade entre brigadas e
motobombas.
2.7. Seguridade, prevención de riscos e instalacións.
É preciso:
Dispor de puntos de encontro ou centros comarcais para todas as brigadas da Xunta de Galicia, e
melloralos e equipalos cos servizos esenciais básicos a que obriga a normativa vixente en materia de
seguridade e saúde laboral.
Habilitar unha partida anual fixa por provincia para o mantemento das instalacións permanentes
mediante un sistema áxil que facilite os arranxos no menor tempo posible.
Elaborar un plan específico de medidas preventivas cos seus protocolos, realizar cursos formativos a
cargo do servizo de prevención de riscos laborais, fomentar a investigación dos accidentes de traballo.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Cada servizo provincial debería contar cun técnico encargado da prevención de riscos e da seguridade e
saúde laboral do persoal.
Melloras no equipamento e nos vehículos adaptándoos á vixente lexislación europea, nacional e
autonómica.
O persoal debe ter unha preparación física acorde coas esixencias do seu traballo. Manter o persoal das
brigadas nunha condicións físicas óptimas repercutirá sen dúbida na redución de baixas por
incapacidade laboral, diminuirá a sinistralidade e suporá un aumento na eficacia e rendemento do
operativo.
2.8. Formación e carreira profesional.
A formación específica e continuada do persoal convértese nunha das pedras angulares sobre a que
debe gravitar todo o sistema. É obvio que, coa experiencia adquirida, a nova reorganización proposta, e
unha axeitada e completa formación, o SPIF debería dotarse en non moito tempo de unidades
profesionais estables, altamente cualificadas e perfectamente equipadas.
Precísase:
Un plan formativo específico con módulos acordes ás necesidades do SPIF, ás esixencias que demandan
os novos tempos como as multiemerxencias no medio natural e rural, e adaptados ás distintas escalas e
categorías.
Fomentar a autoformación mediante o adestramento constante, a realización de prácticas sobre
técnicas de extinción e uso do fogo, manexo de vehículos e execución de simulacros con outros corpos e
organismos. Para isto sería aconsellable dispor dun terreo habilitado en cada distrito como campo de
manobras.
Edición de guías e manuais prácticos.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Implicación na formación do persoal do SPIF da EGAP e da AGASP.
Elaborar procedementos sobre seguridade do persoal e dispor dunha axeitada formación en materia de
prevención de riscos.
A administración debe favorecer a promoción do seu persoal mediante a acreditación da experiencia e
dunhas determinadas competencias (coñecementos e capacidades) que os axuden a progresar. Neste
senso parece que as cualificacións profesionais mellor adaptadas ás funcións do persoal do SPIF serían a
SEA595_2 como titulación de grao medio e a SEA596_3 como superior, as dúas pertencentes á familia
profesional de Seguridade e Medio Ambiente que se establece no Catálogo Nacional de Cualificacións
Profesionais. Por esta razón o plan formativo do persoal debería estruturarse segundo os módulos
formativos que establece o INCUAL para cada unha das ditas cualificacións.
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Neste senso a administración debe garantir unha carreira profesional ben definida e estruturada
mediante a revisión de categorías e o estudo de especializacións para todo o persoal do SPIF, de xeito
que a promoción como opción de mellora se converta nun estímulo cara un operativo cada vez máis
eficaz e profesional.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Por último deberíanse activar e mellorar os protocolos de actuación conxunta e axuda mutua con
Portugal, facilitando o coñecemento e a comunicación entre os mandos intermedios, o intercambio de
información e a realización de talleres onde se avalíen e analicen conxuntamente pasadas intervencións
para mellorar a cooperación.
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3. A EXTINCIÓN DOS INCENDIOS FORESTAIS
3.1. Procedemento operativo e protocolos en extinción.
O procedemento operativo do Pladiga debe contemplar a incorporación de protocolos non escritos
sobre despregues, baseados na experiencia dos técnicos e centros de coordinación, que se activan para
situacións específicas, nas que polas características de vulnerabilidade da zona onde se produce a
alarma, pola información recibida na detección do lume ou ben pola hora do día na que se produce, os
centros de coordinación despregan de forma inmediata máis recursos terrestres ou aéreos en despacho
automático.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Da mesma maneira, os traballos de extinción nun incendio forestal desenvólvense de acordo co plan de
extinción do DTE. Este plan de extinción, está amparado polo establecido no plan de extinción do
Pladiga. Sen embargo, enténdese que debe existir un plan de extinción, aínda que conteña datos xerais,
sexa específico para a situación dun incendio en particular. Polo tanto, debe redactarse un plan tipo de
extinción que sirva para que o DTE recolla por escrito a estratexia elixida e o desenvolvemento das
operacións.
O Plan de extinción do Pladiga para o desenvolvemento da actuacións de extinción en situación
operativas 1 e 2 debe desenvolverse con máis profundidade e recoller máis aspectos da extinción
propiamente destas situacións. Cuestión importante tamén sería a introdución dentro da memoria do
Pladiga ou como anexo, un protocolo de xestión das expedicións de reforzo que dentro do dispositivo se
desprazan dunhas zonas a outra da comunidade autónoma como apoio á extinción noutros distritos.
3.2. Grandes incendios forestais (GIF): núcleos de reforzo e apoio (NRA). Cuestións formativas.
O dispositivo de incendios da Xunta de Galicia resolve con certa facilidade a maioría dos casos de
incendio, grazas a súa experiencia e profesionalidade. Sen dúbida esta é unha das grandes fortalezas do
dispositivo. Sen embargo, temos unha pequena porcentaxe do total de lumes, que se produce en
grandes incendios forestais (G.I.F.), ben en situacións de lumes extremos, ou de alta carga e
simultaneidade incendiaria, nas que o dispositivo chega ao seu límite non tanto de capacidade de
extinción como de capacidade para coordinar no lugar do incendio estratexias de éxito de combate do
incendio. Isto é debido a unha falta de persoal técnico especializado e dispoñible para realizar as labores
de apoio tanto na planificación da extinción, no desenvolvemento das operacións, así como o despregue
e sostemento da loxística necesaria para os combatentes.
Ademais, como complemento que sirva de reforzo do anterior e que permita un despregue de recursos
nunha actuación de conxunto e de choque recomendase que as provincias podan dispoñer durante a
campaña do verán de recursos e medios específicos para actuación en GIF, coa constitución dun par de
núcleos de reserva e apoio (NRA) por provincia, que conterían o dito grupo especialistas xunto con un
destacamento rotatorio de brigadas e motobombas, vehículo de mando e coordinación, maquinaria
pesada, nodriza, vehículo de apoio loxístico, etc., constituídos e dispoñibles como forza de choque para
actuación segundo demanda e protocolo, en GIF.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por outra banda, os grandes incendios nos ensinan importantes leccións, das que temos que aprender e
extraer conclusións que nos permitan deseñar estratexias para afrontar mellor o combate do lume.
Sobre todo cando o mesmo gran incendio repítese no tempo, de maneira periódica, seguindo patróns
de comportamento similares. Para isto sería necesario abordar dous aspectos relacionados coa
formación do dispositivo:
Realización de accións de formación nos se expuxera unha reconstrución e análise dos grandes
incendios acontecidos, elaborada e impartida de ser posible polo persoal director pertencente ao
distrito onde se produciu o incendio, e que traballou na súa extinción, co fin de identificar e mostrar aos
compoñentes do dispositivo tanto os acertos como os erros que se cometeron durante a extinción. Estas
accións, que xa estanse a realizar de maneira habitual en algunha provincia, buscarían marxes de
mellora en situacións similares ou como exemplos prácticos moi concretos e definidos de aprendizaxe
dos compoñentes do dispositivo, sobre todo de aqueles de máis nova incorporación. Desta maneira, os
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coñecementos e experiencia do persoal máis veterano podería transmitirse ao persoal máis novo, e
servir este ámbito de foro de debate para mellorar resultados á par que motivar ao persoal.
Elaborar un catálogo ou librería con aqueles lumes que de forma periódica viñeron repetíndose de
acordo cun patrón de propagación similar, e que practicamente afectaron aos mesmos bens e
produciron iguais efectos negativos pola extensión da superficie recorrida polo lume. Este catálogo
formaría parte tanto de accións de formación específicas para a súa divulgación, como de ferramenta de
traballo dos directores de extinción. Levaría incluído nun so documento, o comportamento do lume,
previsible propagación, claves concretas para o éxito das operacións, persoal e medios necesarios para a
súa extinción, estimación de superficies queimadas e poboacións que se puideran ver afectadas, así
como a cartografía de avance do incendio por horas.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Complementariamente, e de cara a mellorar o adestramento de traballo en situacións operativas 2,
deben realizarse simulacros conxuntos con Emerxencias de maneira anual para mellorar os
procedementos.
3.3. O papel dos concellos
Neste momento o dispositivo do Pladiga conta con 275 brigadas e 85 motobombas de concellos,
aproximadamente pois cada ano se producen variacións. Tratase dun número moi importante xa que
representan case a metade do total dos efectivos do plan. A súa actividade centrase nos 3 meses do
verán, nos que ademais das labores de vixilancia e de extinción, e deben realizar traballos de
prevención, rozas, nunha determinada superficie. As brigadas municipais sofren dunha serie de
debilidades tanto específicas propias como comúns aos traballadores que prestan servizo poucos meses
cada ano: falta de dispoñibilidade de efectivos e sobre todo de mandos (xefes de brigada), falta de
experiencia en moitos casos, formación básica, elevada rotación do seus compoñentes, falta de
estabilidade, problemas para completar as superficies de roza que teñen que facer.
Consecuentemente, proponse reformular o modelo municipal de brigadas, como dispositivo
complementario e de apoio aos medios máis especializados de Medio Rural, tendo como compoñente
máis activo a prevención, coa estabilización e profesionalización dos compoñentes cunha maior
duración da prestación elevándoa aos 6 meses, nos que 3 meses serían dedicados á prevención e 3
meses (coincidindo coa campaña do verán) para tarefas de vixilancia e apoio á extinción, , selección
unificada (Fegamp) e formación especializada e conxunta co SPIF, para o que será necesario presentar
un novo tipo de convenio con condicións máis atractivas e períodos de traballo máis longos, máis
centrados na prevención nas zonas onde a competencia é municipal, de forma que se poida garantir un
número mínimo e suficiente de brigadas, relativamente homoxéneo tanto a nivel provincial como de
distrito, para engadir ao dispositivo principal de brigadas de Medio Rural.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

En todo caso, sería necesario salvar os problemas de creación de brigadas, dispoñibilidade de candidatos
de xefes de brigada e sobre todo unha cuestión importante: o dispositivo non pode depender para
completar e cadrar os seus números da vontade dos concellos para formar brigadas, polo que ou ben os
termos dun novo convenio son realmente atractivos para os concellos ou senón haberá que buscar un
sistema alternativo que permita cadrar o número de brigadas totais do dispositivo, e que isto se produza
da forma máis homoxénea en cada distrito e provincia.
3.4. Persoal e medios de extinción:
Brigadas
Debese fixar a dimensión do dispositivo de extinción de maneira que se garanta un número de brigadas
operativas diarias como mínimo similar ao das últimas campañas, tendo en conta que a distribución dos
eventuais incrementos terán que ter en conta aqueles distritos con máis carga incendiaria, onde haberá
que facer un esforzo maior. Reorganizar as brigadas pasando de 7 a 5 compoñentes, con creación de
novas prazas de xefes de brigada para comandar as novas brigadas que se creen como consecuencia da
reorganización. Todas as brigadas librarán conxuntamente. Creación de novos postos para condutor de
motobomba, co fin de incrementar as quendas de motobombista dispoñibles diariamente,
especialmente na época na que so están activos os motobombistas fixos e fixos-descontinuos de 9

| Documento executivo de análise e recomendacións sobre o SPIF. Xullo de 2019

13

meses, de maneira que haxa maior dispoñibilidade que agora de quendas diarias de motobomba, e
permita o traballo conxunto habitual coas súas brigadas de referencia.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
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Motobombas
De forma xeral, o parque de motobombas do servizo consiste maioritariamente en unidades de 4.000 –
4.200 litros de capacidade, con boas prestacións de motor e todo terreo, e bombas que se adaptan ben
ao traballo. Son motobombas bastante grandes de tamaño, ata 6 metros, e deben constituír a base do
parque de motobombas. Pero convén diversificar. Existen aínda unidades máis pequenas e estreitas con
volumes de 3.500 litros, pero practicamente están a desaparecer por antigüidade. Estas baixas deberían
repoñerse cun material similar, xa que en bastantes zonas do territorio, dende as zonas costeiras de
Coruña e Pontevedra ata as zonas de montaña de Lugo e Ourense, temos lugares cun armazón de rúas
moi estreitas, e que en moitas ocasións son a única vía para acceder á zona onde se está a producir o
incendio. Por este motivo interesa dotarse de novas motobombas de menor tamaño e capacidade entre
3.000 e 3.500 litros, aínda con boas prestacións todo terreo e de potencia, para poder chegar ás zonas
máis inaccesibles da nosa xeografía, da maneira máis rápida e áxil.
No extremo oposto, pensamos que tamén é importante dotarse de vehículos motobomba de alta
capacidade de auga que podan ser útiles como elemento de choque en grandes incendios e como apoio
de auga a outras motobombas que traballan na extinción de un incendio. É o caso das motobombas
nodrizas, vehículos todo terreo de en torno aos 12.000 litros de capacidade, que resultan de gran axuda
en situacións de necesidade de auga, tanto no caso de grandes incendios como de falta de auga nunha
zona do territorio por mor dunha situación de seca por exemplo, que teña desabastecidos os depósitos
da rede de puntos de auga. Na medida do posible, cada servizo provincial debería contar cunha unidade
de este tipo.
Maquinaria pesada de extinción
Este é un tema de gran importancia, por ser en moitas ocasión decisivo o papel de maquinaria na
extinción dos incendios, sobre todo cando as operacións de extinción son complexas. A maquinaria
pesada ven a ser como o elemento de choque do despregue terrestre, unha sorte de forza de cabalería,
contundente e decisiva en moitas ocasións. En incendios nocturnos, nos que os medios aéreos non
traballan. En extincións diúrnas cando as condicións do vento moi intenso ou xeradas polo propio
incendio, pola súa gravidade fan ineficaz o traballo dos medios aéreos, e a única esperanza de que o
combate teña éxito se centra na intervención da maquinaria ben mediante ataque indirecto con
aplicación de lume dende a devasa que está a realizar o bulldozer ou ben no ataque directo sobre as
lapas realizado por esta mesma maquinaria. Ademais, a maquinaria pode, unha vez estabilizado un
incendio, continuar cos traballos de control e remate do incendio, para conseguir unha perimetración
do incendio máis segura, con menor desgaste dos combatentes das brigadas, e con aforro de recursos
que poden ser dirixidos a outros incendios ou novas alarmas. O traballo do bulldozer sempre debe ser
asistido por persoal do dispositivo que coñeza a zona e o traballo que se está a realizar.
Por estes motivos, e tendo en conta que se trata dun medio que presenta un ratio eficacia/custo moi
alto, a maquinaria de extinción debe entenderse como un medio prioritario para o dispositivo, e por
tanto debe contar con máis duración do tempo de servizo dos reténs durante o ano. Ademais, e
considerando o feito apuntado anteriormente do déficit existente de maquinistas que teñan
coñecemento e experiencia do traballo de extinción co bulldozer, debería pensarse en establecer algún
tipo de relación entre a administración forestal e as empresas de maquinaria para formar e adestrar
novos especialistas aptos para este tipo de traballos, e así poder ampliar a base de maquinistas aptos
para realizar os traballos e permitir rotacións e os correspondentes descansos dentro do propio persoal
da empresa de maquinaria.
Medios aéreos de ala fixa
A ala fixa ten importantes fortalezas, - rápida reacción inferior a 10 minutos, velocidade superior ao
helicóptero, carga elevada de auga 2.000/3.000 litros, e traballo habitual con aditivos espumas ou
retardantes - que o fan moi axeitado tanto no ataque inicial dun lume como durante operacións máis
complexas, e sempre en formacións de 2/3 aeronaves, en radios de operación de 20/30 quilómetros
dende a base de carga de auga. Ante esta evidencia, o servizo debería contar o máis axiña posible no seu
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despregue con este tipo de aeronaves, centrando o seu despregue nas zonas neste momento cun maior
risco, provincia de Ourense, sur de Lugo e este de Pontevedra, aínda con posibilidades de actuación en
todo o territorio mediante a posta en servizo de aeródromos alternativos.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

3.5. A intervención dos medios de emerxencias en situacións operativas por incendio forestal
Recursos e medios do dispositivo de Emerxencias
O departamento de Emerxencias coordina recursos moi potentes, conta con medios de bombeiros
(motobombas), rurais e urbanos, GES, servizos municipais de emerxencias, medios da Axega, e
agrupacións de protección civil, que xogan e deben xogar un papel fundamental nas intervencións por
incendios forestais nos ambientes de poboación, como apoio ao dispositivo de Medio Rural, asegurando
zonas urbanas e núcleos rurais, tranquilizando coa súa presenza á poboación civil, etc. Para esta labor,
interesa que ambos dispositivos adquiran unha certa costume de traballo en conxunto en condicións
complexas de extinción, cun deslinde claro para cada dispositivo das funcións a realizar e recursos a
protexer, cunha parte forestal singularizada posto que sempre se necesitarán medios forestais
especializados no combate do incendio no monte.
Dirección da emerxencia
Observase unha falta de designación expresa e coñecida por todos os combatentes, dos postos dos
responsables que corresponden a unha situación operativa 2, quen son e como é o seu nomeamento.
Na maioría das ocasións funcionase dunha maneira tácita, sen expresos nomeamentos e designacións.
Ademais, falta a figura dun responsable o director de emerxencia como conxunto, que teña
coñecementos e capacidades que o forestal non posúe e para as que non está adestrado, situacións
como combate do lume preto das vivendas ou industrias ou no seu interior, os casos de evacuacións,
confinamentos ou afastamentos, control de accesos ou intervencións en casos de accidentes. Para todas
estas situacións, é necesaria a figura dun director da emerxencia, separado e distinto dos medios
forestais e distinto da figura do DTE.
Coordinación, apoio e comunicacións entre os distintos grupos de intervención
O fallo na xestión dunha boa coordinación prodúcese tanto pola falta de coñecemento e posta en
práctica de protocolos para estas situacións, isto é que papel corresponde a cada grupo, como pola
escasa dispoñibilidade dun número suficiente de profesionais que podan realizar dunha maneira
singularizada cada un dos postos que son necesarios na xestión dunha emerxencia e extinción dun
incendio. Por estes motivos, actualmente o persoal dispoñible dentro do dispositivo puramente forestal,
resulta non suficiente para completar todas as seccións que lles corresponden, polo que poderían
formularse alternativas, como a posibilidade de que os medios de emerxencias asuman algúns apoios
por exemplo as cuestións loxísticas de apoio aos combatentes, avituallamento, áreas e medios de
descanso, subministro de auga, combustible, algún destes apoios xa o realizan cos medios de que
dispoñen como as grandes nodrizas. Tamén para o apoio á coordinación e dirección dos grupos de
intervención, cuestión que se realiza por exemplo mediante o despregue do camión do posto de mando
avanzado da Axega.
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3.6. Aspectos sociais e mediáticos da extinción de incendios
Debese elaborar un protocolo de apoio psicolóxico a combatentes e poboación civil ante catástrofes por
incendios forestais, con participación de profesionais na atención a estes colectivos. Ademais debese
elaborar un protocolo de información cuxos eixos sexan a difusión de mensaxes tranquilizadores sobre a
evolución da catástrofe, o control de rumores sobre elo, e proporcionar unha información veraz
(evitando fake-news) e rutinas por períodos de horas, mediante o apoio nas RRSS.
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4. A PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS EN GALICIA
O urxente non debe impedir que actuemos sobre o importante. En moitas ocasións, o traballo en
incendios forestais está centrado no urxente (apagar os lumes), detraendo medios e recursos para o
importante: establecer unha prevención efectiva fronte aos incendios forestais.
O mellor lume é o que non se inicia, e no caso de comezar, minimizar os seus efectos; para o que
realizamos as seguintes recomendacións de mellora (agrupadas en catro bloques) baseadas nos
seguintes eixos:

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

PLANIFICACIÓN > PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN > VALORIZACIÓN > DIVERSIFICACIÓN > CULTURA
FORESTAL
4.1. Aumentar o coñecemento e reducir a incerteza(recomendacións transversais):
Punto de partida para facer efectiva a prevención é unha axeitada PLANIFICACIÓN PARTICIPADA. Existen
distintas figuras recollidas pola normativa que deben desenvolverse implicando a toda a sociedade.
Deberán poñerse en marcha o máis axiña posible os 19 Plans de Ordenación dos Recursos Forestais
(PORF) en procesos con participación pública e dándolle prioridade aos distritos máis afectados polos
incendios forestais. Ao mesmo tempo deberán actualizarse os Plans de prevención de distrito como
instrumentos operativos que desenvolvan territorialmente o Pladiga, vinculados aos PORF e dotados de
participación activa a través dos comités de distrito. A nivel municipal deberán desenvolverse ou
actualizarse –segundo o caso- os Plans municipais de prevención de incendios e os Plans actuacións
municipais (PAM Incendios), integrando as súas medidas na ordenación integral do territorio e mediante
procesos de participación pública que permitan implicar a toda a sociedade no desenvolvemento
efectivo das actuacións de prevención.
A planificación preventiva e de extinción, amparada nos instrumentos indicados con anterioridade,
deberá MONITOREAR O TERRITORIO PARA IDENTIFICAR E CARACTERIZAR OS COMBUSTIBLES E ZONAS
FÓRA DE CAPACIDADE DE EXTINCIÓN na zona a planificar, tendo como base a actividade incendiaria e a
información subministrada polas investigación dos incendios forestais. A maiores deberá identificar
puntos de xestión de emerxencias e áreas de estratéxicas de xestión de lumes no territorio, vías de
evacuación das poboacións, estratexias de extinción. Esta planificación debe completarse con
simulacros no territorio que melloren as medidas establecidas inicialmente. Ao mesmo tempo deberá
revisarse periodicamente coa información facilitada polas investigación dos incendios forestais e a
avaliación do desenvolvemento dos últimos incendios forestais; dando lugar a unha efectiva
PLANIFICACIÓN DINÁMICA (PREVENTIVA).
INTEGRAR A PLANIFICACIÓN PREVENTIVA NO XEOCODE, para reforzar o seu seguimento e aplicación
polas distintas entidades administrativas responsables da súa execución e servir de fonte de información
para a toma de decisión na dirección da extinción de incendios forestais e de emerxencia.
Os distintos ESPAZOS NATURAIS DEBERÁN CONTAR CON PLANS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS
INCENDIOS FORESTAIS, incorporados na súa planificación e coordinados coa planificación preventiva do
distrito correspondente e co plan de emerxencias municipal onde resida o Espazo.
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Creación de COMITÉS FORESTAIS POR DISTRITO onde un dos cometidos principais sexa o de participar
na planificación (tanto os PORF como plans de prevención de distrito) e poñer en marcha as medidas
preventivas específicas para ese distrito.
POÑER EN VALOR O MEDIO RURAL (e en especial o monte), para que “identifiquemos como perda o que
arde”. Neste sentido os PORF deberán actuar como un plan de ordenación do medio físico que potencie
os valores de cada distrito e os dea a coñecer a toda a sociedade.
ORDENACIÓN INTEGRAL DO TERRITORIO E DOS USOS DO SOLO rural que contemple e incorpore
medidas de prevención de incendios e se coordine coas actuacións de xestións de terras e do fomento
das actividades no rural.
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Iniciar, impulsar e establecer ESTRATEXIAS DE MOBILIDADE DE TERRAS que favoreza a valorización da
terra e loite contra o absentismo.
As ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN que se leven a cabo en cada lugar/concello/distrito teñen que DAR
RESPOSTA ÁS CAUSAS DE INTENCIONALIDADE DE INCENDIOS DETECTADAS na investigación dos
incendios forestais.
ACTUACIÓN CONXUNTA E TRANSVERSAL dos distintos servizos/entidades/organismos que participan no
medio rural tendo por obxectivo principal a posta en valor do territorio fronte aos incendios forestais.

Asinado por: Parlamento de Galicia
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AGRUPAR A NORMATIVA DE PREVENCIÓN E FACELA COMPRENSIBLE para todas as persoas. Neste
sentido a maiores de recoller un único texto lexislativo, habería que tender a medio prazo a súa
simplificación para facilitar a execución das distintas medidas contempladas. Por outra banda, aquelo
que non se coñece é moi difícil poder acatalo, polo que se fai imprescindible o desenvolvemento de
campañas de DIFUSIÓN DA NORMATIVA EXISTENTE EN PREVENCIÓN para toda a sociedade e que
empreguen distintos medios, formatos e contextos (explicando a necesidade das medidas, detallando
de forma comprensible os distintos aspectos e achegando a normativa aos distintos casos da realidade
do medio).
4.2. Aumentar a resiliencia (recomendacións sobre o territorio):
SILVICULTURA PREVENTIVA incorporada de forma transversal en todas as accións que se desenvolvan no
espazo agroforestal. Neste sentido, ten interese o uso da terra cultivada como devasa natural e
incentivar actuacións nas frondosas caducifolias.
Realizar unha SECTORIZACIÓN DO TERRITORIO baseado nas estratexias de control dos incendios
forestais planificadas. Neste sentido, cobra especial interese o cumprimento das obrigas de limpeza nas
redes de faixas de xestión de biomasa definidas pola Lei 3/2007 na procura da ruptura da continuidade
horizontal e vertical da biomasa presente ESTABLECENDO PRIORIDADES DE ACTUACIÓN en base á
planificación preventiva, que permitan actuar de forma urxente e directa. A maiores é de interese a
creación dun rexistro cartográfico e informático das redes de defensa contra os incendios forestais que
permita facer o seguimento do seu estado ao longo do tempo.
É máis interesante desenvolver solucións de ocupación das redes de xestión das faixas de seguridade
que intervir na xestión de combustibles, polo que deberán fomentarse medidas activas para POÑER EN
VALOR AS REDES DE XESTIÓN DE BIOMASA. Neste punto, ten especial importancia fomentar e incentivar
os usos produtivos con froiteiras e actividades silvopastorais nas redes de xestión de biomasa, así como
usos sociais, ambientais e recreativos.
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É preciso establecer medidas activas de DIVERSIFICACIÓN DAS MASAS (tanto horizontal como
verticalmente). Recuperar o indicado na disposición inicial dos artigos 25.3,4,5,6 da lei 3/2007; en
especial no referente a creación de mosaicos (25.3) e diversificación de especies (25.5). Nesta liña,
debería establecerse unha porcentaxe obrigatoria de creación dunha paisaxe en mosaico a través (en
torno ao 10%) nas masas monoespecíficas de piñeiro e eucalipto. Esta diversificación debera ser
obrigatoria para as certificacións forestais e debería computar de forma positiva nos incentivos públicos
tanto das axudas como das medidas fiscais.
Fomentar a DIVERSIFICACIÓN DO ESPAZO AGROFORESTAL mediante a diversificación dos usos e
incentivos financeiros e paquetes de axudas públicas, favorecendo a diversidade e alternancia de
formacións, usos do solo e da paisaxe. Esta diversificación ten que artellarse con medidas de
compensación económica.
INCREMENTAR A RESISTENCIA Á PROPAGACIÓN de incendios forestais a través de VIEIROS CON
FRONDOSAS CADUCIFOLIAS E FROITEIRAS (con maior humidade en copas).
Fomento das ACTUACIÓNS SILVOPASTORAIS E PLANS DE PASTOREO que redunden na diversificación do
territorio e na creación de mosaicos. Neste sentido, é necesario desenvolver un plan de actuacións de
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mellora das zonas de pastoreo extensivo e fomentar a ordenación silvopastoril no medio que acade
unha superficie de pastos e forraxe en terreos de monte superior ao 10% da superficie forestal. A
maiores, deberán impulsarse axudas de actuacións silvopastorais e de manexo de gando cun obxectivo
principal preventivo, especialmente nas áreas prioritarias na sectorización do territorio.
ADECUAR AS INFRAESTRUTURAS PREVENTIVAS ás novas situacións E GARANTIR A AUGA. Para alcanzar
este cometido é preciso realizar un informe da situación dos puntos de auga e subministro ao longo do
ano para determinar zonas con necesidade de implementar medidas complementarias en tempos de
seca (nodrizas, canalizacións excepcionais, búsqueda de novos lugares de captación de auga) e que
garantan o abastecemento de auga na extinción. A maiores deberán INSTALARSE HIDRANTES EN TODAS
AS CAPTACIÓNS MUNICIPAIS DE AUGA, para que puideran ser empregados en situacións de emerxencia
polos dispositivos de extinción.
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Establecer MEDIDAS PREVENTIVAS NA REGULACIÓN DOS CAMBIOS DE USO E DE ACTIVIDADE, sendo a
actuación preventiva a que prime nestes cambios.
Desenvolvemento dun PLAN DE QUEIMAS PRESCRITAS, impulsando este tipo de accións preventivas en
todos os distritos forestais fóra do período de máximo risco e en colaboración coa poboación das zonas
afectadas (en formato similar ás xornadas colaborativas TREX para queimas prescritas realizadas en
Portugal). Deberá desenvolverse unha instrución técnica detallada para queimas prescritas.
4.3. Aumentar a concienciación (recomendacións sobre a poboación):
Actuacións educativas e de EXTENSIÓN FORESTAL implicando a toda a comunidade educativa en todos
os niveis. Neste sentido, é preciso incorporan nos plans de estudos de ensino obrigatorio contidos
relacionados coa cultura agroforestal e de prevención de incendios, de forma que se chegue ao 100%
dos escolares antes de que rematen o ensino obrigatorio.
Creación de SISTEMA DE ALERTA/AVISO para a poboación (residente e/ou visitante) en situacións de
risco e que permita aportarlle información útil para a súa autoproteción. Nesta liña, e co uso das novas
tecnoloxías, sería preciso a creación dunha aplicación móbil que permitira establecer informacións
personalizadas a cada persoa en base a súa localización no territorio.
Desenvolvemento de PLANS DE AUTOPROTECCIÓN para cada entidade de poboación, baseados na
planificación preventiva. Estes plans de autoproteción deberán estar coordinados co dispositivo de
emerxencia e coa implicación das agrupacións de defensa e vixilancia veciñal.
Creación de AGRUPACIÓNS DE DEFENSA E VIXILANCIA VECIÑAL contra os incendios forestais en todo o
territorio implicando á veciñanza na prevención de forma activa. A maiores, estas agrupacións deberán
incorporarse na participación activa da planificación e xestión do distrito a través dos Comités de
Distrito.
Creación dunha CULTURA FORESTAL a tódolos niveis da sociedade -> “Fronte ao lume, cultura”. Esta
medida encádrase dentro das accións de concienciación social e das campañas de difusión.
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Aplicación dunha INVESTIGACIÓN SOCIAL das causas dos lumes. Incorporar unha análise sociolóxica e
antropolóxica na investigación dos incendios forestais, posto que a gran parte dos incendios teñen unha
base vinculada aos elementos sociais que é preciso coñecer e afondar nas súas motivacións.
Regular de forma detallada e DIFUNDIR AS NORMAS TÉCNICAS E FUNCIONAIS PARA A REALIZACIÓN
ADECUADA DE QUEIMAS AGRÍCOLAS E FORESTAIS axilizando o procedemento de autorización e o seu
posterior seguimento. Neste punto, sería necesario facer accións de transferencia “in situ” por todos os
concellos de como realizar queimas seguras e fomentar unha rede de avisos rápida para paralizar as
queimas ante os cambios meteorolóxicos.
IMPLICAR AOS CONCELLOS NA XESTIÓNS DE QUEIMAS NO ESPAZO URBANO E A APLICACIÓN DE
ALTERNATIVAS AO USO DO LUME NESTAS ZONAS ante o número tan elevado de comunicacións de
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queimas nos distritos máis urbanos e que corresponden con queimas de xardinería en solo urbano.
Dentro das medidas alternativas ao uso do lume poden estar a recollida selectiva de material vexetal
para facer o compost ou puntos específicos de depósito.
4.4. Mellorar a coordinación (recomendacións organizativas en prevención de incendios forestais):
Recoméndase crear GRUPOS de TRABALLO do distinto persoal integrante do dispositivo público de
prevención de incendios forestais (a nivel de distrito forestal e provincial) que a través do seu
coñecemento e experiencia realice unha revisión dos protocolos e accións de prevención; nun proceso
de mellora continua e que permita unha adaptación á realidade concreta de cada zona.
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Execución dunha POLÍTICA PREVENTIVA DE FORMA TRANSVERSAL a través dos distintos Servizos da
Xunta de Galicia: OAC´s, FOGGA, Conservación, Ensino, que deberán contribuír á execución das medidas
preventivas detectadas na planificación preventiva e que sexan da súa competencia. Por outra banda,
deberán procurar a valorización activa do territorio, en especial do medio agroforestal.
SIMULACROS DE INCENDIOS FORESTAIS E DISTINTAS SITUACIÓNS DE EMERXENCIAS. Para poder garantir
a adecuación da planificación ante situación de emerxencias na extinción de incendios forestais deberán
executarse previamente simulacros das distintas situacións de emerxencias de incendios que se poden
dar no territorio. Unha vez executados os simulacros e tras a súa avaliación deberán corrixirse as eivas e
deficiencias detectadas na planificación de cara a unha mellor execución futura.
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5. VIXILANCIA, PREDICIÓN METEOROLÓXICA, DETECCIÓN, DISUASIÓN E INVESTIGACIÓN DE CAUSAS
5.1. Introdución
Neste apartado achégase o traballo relacionado coa vixilancia, a detección, a investigación de causas e
policía forestal, o primeiro ataque, a eficacia do SPIF, ademais do relacionado coa influencia do cambio
climático e a predición meteorolóxica.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

5.2.Análise da situación
A problemática incendiaria no ámbito forestal está evolucionando a lumes de alta intensidade e de
grandes dimensións, os mega-incendios, asociados a fenómenos meteorolóxicos e de índole climática
facendo moi difícil o ataque eficaz do dispositivo de extinción. Lumes destas características lévanse
producindo dende hai tempo, pero polas razóns antes sinaladas son cada vez máis frecuentes, xerando
incendios cada vez máis destrutivos, con gran influencia dos adversos meteorolóxicos, con masas
arbóreas de alta combustibilidade, e afectando a zonas urbano-forestais.

Gráfica 1. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM
No caso de Galicia, o cadro 1, é un bo indicativo da evolución dos grandes incendios (>500 Ha) e o seu
agravamento nos últimos anos, coincidindo coas periódicas tempadas de seca. A complexidade da
xestión dese tipo de incendios debería orientar á Xunta de Galicia a sistematizar as emerxencias
forestais, introducindo protocolos en base á experiencia acumulada polo dispositivo de prevención e
extinción.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Os fenómenos meteorolóxicos de tipo adverso e os mega-incendios asociados son una realidade que
debe levarnos a mellorar radicalmente os vellos paradigmas de predición introducindo novos sistemas
1
de tipo piro-meteorolóxico, onde algúns expertos sinalan como máis acaído a utilización combinada de
diversos índices meteorolóxicos como FWI, o HAINES e o CAPES. En definitiva, o establecemento dun
índice de risco necesita de medios de medición precisos para monitorizar adecuadamente a situación
meteorolóxica.
Xunto aos modelos meteorolóxicos é conveniente estudar en profundidade a vulnerabilidade do
territorio elaborando mapas que permitan identificar de forma adecuada potenciais lugares de ignición,
as súas características en canto a tipo de combustible, estrutura e infraestrutura forestal, ventos
2
dominantes e humidade. O traballo de fotos-guía de combustibles, realizado por diversos
investigadores galegos e mexicanos, podería constituír a base inicial do mapeo do monte galego para
1

Relatório da Comissão Técnica Independente. Asembleia da República. Portugal, 2018
Stéfano Arellano, José A. Vega et al. Foto-guía de combustibles forestales de Galicia y comportamiento
del fuego asociado. Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Universidade de Cantiago de
Compostela, Universidade Juárez (México). Andavira Editora, S.L. 2016-2017. A Coruña.
2
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axudar na toma de decisións sobre as estratexias de prevención, vixilancia e extinción. Cos modelos de
predición e vulnerabilidade, e a determinación das zonas de prioridade de extinción en caso de
simultaneidade incendiaria, estariamos en condicións de establecer a estratexia de vixilancia, detección
e posterior ataque.
Se en calquera circunstancia a rapidez da detección resulta fundamental, nas actuais, de incremento do
perigo potencial de mega-incendios piro-convectivos, onde unha das súas principais características é o
comportamento errático, vólvese clave e indispensable para abortar ou limitar as súas consecuencias.
Así, a vixilancia preventiva e disuasoria, convértese nun dos elementos principais de eficacia do SPIF, na
medida en que —se non é posible evitar que se produza o conato—, o importante ante ese tipo de
incendios é conseguir a súa extinción o antes posible sen que se transforme nun lume de grandes
proporcións e prognóstico incerto.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

A nova situación incendiaria está directamente relacionada co cambio climático e as condicións
extraordinarias, cada vez máis frecuentes, de tipo meteorolóxico (alta temperatura, baixa humidade e
alta velocidade de vento seco) tal como se constatou polos expertos nas comparecencias da Comisión
Especial do Parlamento Galego.
No estudo Avaliación de evidencias de cambio climático mediante indicadores de perigo de incendios,
3
elaborado no seo do CLIGAL conclúese, entre outros aspectos:
“Detectáronse dous eixes ou sentidos de empeoramento dos índices de perigo no tempo. Un,
norte-sur, con aumento do fenómeno dos incendios ao descender de latitude, e outro cara ao
interior de Galicia de sentido oeste-leste, onde o incremento de risco é maior cara ao leste. En
definitiva, maior risco de incendios no sur e leste de Galicia: provincias de Pontevedra e Ourense
e interior de Lugo”.
“Obsérvase no modelo de previsión da evolución meteorolóxica un forte incremento no número
de días de alto risco para o período 2000-2060”.
Este estudo sobre as evidencias de cambio climático e os indicadores de incendios vese confirmado
polos datos sobre grandes incendios (>500 ha) no período 2008-2017, facilitados pola DXDM, ollar
gráfica 1, onde podemos comprobar unha progresión nos últimos anos. Ademais, os distritos forestais
do sur e leste de Galicia son, con diferenza, os máis afectados pola evolución dos grandes lumes,
segundo podemos observar no cadro 2. O 82% dos grandes lumes prodúcense nas provincias do sur de
Galicia, especialmente en Ourense onde alcanzan o 62%, confirmándose o prognóstico do CLIGAL de
que as zonas máis vulnerables son as do sur e leste do país.
GRANDES LUMES POR PROVINCIA. 2008-2017
Nº DE GRANDES
LUMES

%

OURENSE

35

62,50

PONTEVEDRA

11

19,64

A CORUÑA

6

10,71

LUGO

4

7,14

56

100

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

PROVINCIA

Total

Cadro 2. Fonte: elaboración propia a partir da información da DXDM

3

Información facilitada polo profesor Pérez Alberti durante a súa comparecencia ante a Comisión de
Incendios de 2017 do Parlamento de Galicia, segundo se recolle no seu apartado 3.3.6., páxinas 112535112538
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

DISTRITO

AGREGADO DE GRANDES LUMES. 2008-2017
Nº DE GRANDES
LUMES

21

%

VERIN-VIANA

13

23,21

VALDEORRAS-TRIVES

10

17,86

O CONDADO-PARADANTA

5

8,93

MIÑO-ARNOIA

5

8,93

A LIMIA

5

8,93

VIGO-BAIXO MIÑO

4

7,14

FONSAGRADA-ANCARES

3

5,36

BARBANZA

3

5,36

RIBEIRO-ARENTEIRO

2

3,57

CALDAS-O SALNÉS

2

3,57

SANTIAGO-MESETA INT

1

1,79

LUGO-SARRIA

1

1,79

FISTERRA

1

1,79

FERROL

1

1,79

Total

56

100

Cadro 3. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM

Se consideramos o agregado no período 2008-2017 en canto ao nº de incendios e de superficie
queimada por todos os conceptos, tamén se confirma o prognóstico do CLIGAL, aínda que corrixido
lixeiramente á baixa para as provincias do sur ao considerar todos os sinistros e superficie afectada no
seu conxunto en todo o país como observamos no cadro 4:
Nº DE LUMES E SUPERFICIE QUEIMADA NO PERÍODO 2008-2017
Nº DE
LUMES (de
todos os
tipos)

% SOBRE
O TOTAL

A CORUÑA

6.933

20,61

LUGO

5.185

15,41

OURENSE

13.681

40,67

PONTEVEDRA

7.842

23,31

Total Galicia

33.641

100,00

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

PROVINCIA

%
NORTE/
SUR
36,02

63,98

TOTAL
SUPERFICIE
QUEIMADA
(Has)

% SOBRE
O TOTAL

23.604,60

11,38

22.511,90

10,85

121.817,10

58,71

39.571,00

19,07

207.504,60

100,00

%
NORTE/
SUR
22,22

77,78

Cadro 4. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM
Resumindo, se consideramos a media de todos os valores referidos a grandes incendios, en nº e
superficie, así como ao conxunto da actividade incendiaria no período 2008-2017, a media sitúa o sur de
Galicia (Ourense-Pontevedra) cun risco de aproximadamente o 75% e o norte (A Coruña-Lugo) co 25%
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restante. A conclusión é obvia, e todo indica que se debería facer un esforzo adicional para mellorar os
recursos e a calidade do dispositivo do SPIF nas provincias de Ourense e Pontevedra, ponderado nun
72% para Ourense e no 28% para Pontevedra, de acordo cos datos indicados.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

5.3. Conclusións e recomendacións
Brindar á poboación do rural, especialmente á das zonas ZAR, unha información adecuada sobre os
riscos de incendio promovendo a concienciación medio-ambiental, a auto-protección, a vixilancia
preventiva e a colaboración veciñal e o voluntariado, promovendo as seguintes medidas:
-

Establecer un diálogo efectivo cos colectivos de risco (pastores, cazadores e gandaría extensiva)
implicando a todos os organismos da administración autonómica (DXDM, Oficinas Agrarias,
FOGGA e delegacións territoriais), mediante convenios de colaboración para a realización de
rozas e queimas controladas.

-

Campañas informativas parroquiais.

-

A disuasión e a vixilancia exercida polos medios do SPIF debe combinarse coa presenza no
monte de unidades veciñais (AVF) formadas cos propietarios de montes veciñais e particulares
dedicadas a vixilancia disuasoria, mediante convenios Xunta-propietarios particulares,
comunidades de montes e cooperativas agrarias.

-

Impulsar o voluntariado do monte para tarefas de vixilancia preventiva co fin de implicar a
poboación na loita contra os incendios, tal como se promove na recomendación 112 da CEPIF do
10 de agosto de 2018. Este voluntariado debe estar rexistrado e dispoñer dunha formación
mínima para o desenvolvemento eficaz da súa actividade e deberán ser organizados e
coordinados polo distrito forestal correspondente.

-

Promover convenios de colaboración entre a DXDM e AXEGA para a formación do voluntariado
mediante cursos e simulacros.

Nas zonas de alto risco (ZAR), especialmente no sur de Galicia, é importante dispoñer de medios
terrestres formados por aproximadamente 70 Brigadas de Vixilancia Móbil (BVM) en tres quendas
dotadas de dous membros e dunha pick-up cun depósito de 500 litros. A identificación das ZAR debe
mellorarse mediante os mapas de vulnerabilidade territorial que axuden a establecer unha estratexia
xeral de prevención e extinción.
Implicar aos Voluntarios de Protección Civil na vixilancia preventiva e noutras labores
complementarias, sempre que sexa compatible coas demais actividades que teñen encomendadas.
Compre dispoñer de unidades específicas, e en cantidade suficiente, de axentes dedicadas á
investigación dos lumes (BIIF) e a tarefas de vixilancia de sospeitosos nas aldeas ZAR.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Unha parte dos axentes forestais debe ser dedicada a labores de policía forestal nas zonas de alto risco
de incendio para velar polo cumprimento da lexislación de montes e defensa contra incendios,
especialmente nas faixas de protección.
Compre crear un Grupo Central de Análise (GCA) na DXDM coa función de recompilación,
sistematización e estudo de toda a información referida a incendios forestais, que serva para a
elaboración de estratexias e de o apoio á dirección de extinción de grandes incendios e situacións de
risco.
Estudar en profundidade a vulnerabilidade do territorio elaborando mapas que permitan identificar de
forma adecuada potenciais lugares de ignición, as súas características en canto a tipo de combustible,
estrutura e infraestrutura forestal, ventos dominantes e estratexia máis idónea para un ataque eficaz. O
traballo de fotos-guía de combustible realizado polos especialistas do Centro de Investigación Forestal
de Lourizán e a USC podería constituír a base inicial do mapeo do monte galego para axudar na toma de
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decisións sobre as estratexias de prevención, vixilancia e extinción. Cos modelos de predición e
vulnerabilidade, e a determinación das zonas de prioridade de extinción en caso de simultaneidade
incendiaria, estariamos en condicións de establecer a estratexia máis idónea de vixilancia e detección.
Crear un novo INDICE DE ALERTA E PRE-ALERTA de uso interno do SPIF que combine diversos índices
relacionados cos incendios (FWI, HAINES e CAPES) para un prognóstico adecuado e fiable, atendendo
sobre todo ás situacións extraordinarias producidas polos novos fenómenos meteorolóxicos. Este índice
debería terse en conta para a activación do SPIF e o Servizo de Emerxencias de Galicia.
Promover convenios coa Universidade para a elaboración dun sistema de predición meteorolóxica
para Galicia en relación coa prevención de incendios forestais, combinando a experiencia acumulada
pola DXDM, as novas tecnoloxías, a meteoroloxía e os estudos sobre o comportamento do lume.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Elaborar un PLAN DE DETECCIÓN E VIXILANCIA establecendo un sistema mixto de vixilantes terrestres
moi ben adestrados (necesítase un plan de formación) e introducir novos elementos tecnolóxicos como
puntos equipados con visores térmicos e cámaras térmicas automatizadas (TÉRMICAS+FUME)
(mellorando e afinando o software) a través de centros especializados de control, análise e alarma.
Propoño iniciar o Plan nas zonas de alto risco do sur de Galicia. As conclusións deste plan deberían
sinalar o nº idóneo e localización dos puntos de vixilancia fixa, móbil e automática.
Constituír unidades de manexo de drons equipados con visores e cámaras térmicas e de gravación
dixital. Cada distrito forestal, especialmente os das provincias de Ourense e Pontevedra, debería contar
cun nº mínimo de puntos de observación e drons en función da súa extensión territorial e risco efectivo
de incendios forestais de acordo cos criterios antes sinalados. Previo á formación destas unidades
propoñemos establecer un plan piloto nas ZAR do sur de Galicia para avaliar a súa eficacia e
incorporación progresiva ao resto do territorio.
Nas emerxencias forestais, e especialmente en situacións meteorolóxicas extremas, coidamos que se
debe reducir o tempo de reacción ao mínimo posible. No seguinte cadro estímanse cales deben ser os
tempos medios (TR) óptimos:
PROMEDIO TEMPOS DE REACCIÓN PROPOSTOS COMO OBXECTIVO
TEMPO DE
Nº DE LUMES
% DIMINUCIÓN
DISTRITO
REACCIÓN/LUME
2008-2017
TR
(minutos)
A CORUÑA
6.933
16
20,79
LUGO
5.185
19
22,13
OURENSE
13.681
14
32,69
PONTEVEDRA
7.842
15
28,57
GALICIA
33.641
16
26,05
Cadro 5. Elaboración propia a partir dos datos subministrados pola DXDM

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Para cumprir o requisito anterior de TR necesitamos velocidade e medios provistos de auga para
realizar o primeiro ataque, o máis eficaz. Quen facilita a combinación deses dous factores son:



Nas zonas de alto risco (ZAR), especialmente no sur de Galicia, medios terrestres formados
por 70 Brigadas de Vixilancia Móbil (BVM) en tres quendas dotadas de dous membros e
dunha pick-up cun depósito de 500 litros. Estas unidades encargaríanse de percorrer de
forma intensiva as zonas críticas, vixiando, detectando e realizando o 1º ataque. A
identificación das ZAR debe mellorarse mediante os mapas de vulnerabilidade territorial que
axuden a establecer unha estratexia xeral de extinción.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Despacho automático de medios aéreos rápidos con depósitos cheos de auga. Cremos
indispensable a recuperación das (9) avionetas de carga en terra ou anfibias de que dispuña a
dirección xeral atendendo especialmente ao sur de Galicia.



Para garantir as isocronas deberíanse adecuar os protocolos e mesmo a re-localización de
algúns aeródromos se fose necesario, sobre todo nas zonas ZAR.



Camións cisterna con auga pre-situados en zonas críticas e depósitos de auga fixos en perfecto
mantemento durante a campaña de alto risco.
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6. A COORDINACIÓN COS SERVIZOS DE EMERXENCIAS, CO FIN DE MELLORAR A COORDINACIÓN COAS
DEMÁIS AXENCIAS, SERVIZOS OU ADMINISTRACIÓNS QUE PODEN INTERVIR NUN INCENDIO FORESTAL
6.1. Análise da situación actual
Antes de poñernos a falar de posibles recomendacións ou propostas de modificacións acerca das
cuestións que nos traen, parece que procede que poñamos enriba da mesa algunhas cuestións que nos
farán entender mellor o que, finalmente, deixemos como conclusións e propostas de melloras. Así pois,
debemos ter ben claro a que e a quen nos referimos cando falamos de servizos de emerxencias.
Segundo a Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, no seu Artigo 1, apartado3, “Para os
efectos desta Lei, enténdese por emerxencia unha situación sobrevida, de carácter inesperado, que afecta
en menor ou maior grao a seguranza das persoas, dos bens ou do medio ambiente”.
Así mesmo o PLATERGA define “emerxencia” como “a situación na que o risco se materializa en accidente
e é necesario dar resposta axeitada con intervención de medios e recursos”.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

6.2. Clasificación dos servizos de intervención fronte a emerxencias
Os servizos de intervención fronte a emerxencias clasifícanse en :
SERVIZOS ESENCIAIS
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS
1. Son servizos esenciais de intervención os prestados por persoal da administración ou cuxas funcións
ou actividades asumíronse pola administración como propias. Pertencentes ou contratados polas
administracións, cuxa concorrencia é necesaria nas emerxencias dada a súa dispoñibilidade
permanente, pluridisciplinaridade ou especialidade.
2. Son servizos complementarios de intervención os que pertencendo a organizacións e agrupacións,
profesionais ou voluntarias, públicas ou privadas, a súa mobilización e concorrencia nas
emerxencias complementa a intervención dos servizos esenciais.
SERVIZOS ESENCIAIS
Pertencen aos servizos esenciais de intervención o Servizo de Bombeiros, as Brigadas do SPIF, os servizos
de Atención Sanitaria Urxente e os Corpos e Forzas de Seguridade que presten servizo na Comunidade
Autónoma.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Servizo de Bombeiros
Integran o Servizo de Bombeiros o persoal pertencente aos servizos de prevención, extinción de
incendios e salvamento das entidades locais e dos consorcios de bombeiros.
Funcións dos Servizos de Bombeiros:
Corresponden aos Servizos de Bombeiros, entre outras, as seguintes funcións:
a) A extinción de incendios, así como o rescate, auxilio e salvamento de persoas e bens en caso de
sinistro ou situación de emerxencia.
b) A prevención para evitar ou diminuír o risco de incendios ou accidentes, e a inspección do
cumprimento da normativa vixente, a requirimento da autoridade competente.
c) Planificar, implantar e manter a operatividade das estruturas e unidades necesarias para garantir
unha resposta eficaz ante as emerxencias propias do seu ámbito de actuación, e unha actuación
coordinada co resto de servizo de emerxencias.
d) Informar sobre os sinistros nos que se interveña en razón da súa competencia e inspeccionar o
cumprimento da normativa vixente, a requirimento da autoridade competente.
e) Intervir en operacións de protección civil, de acordo coa lexislación vixente.
f) Asesorar, na materia da súa competencia, aos demais servizos de intervención.
g) Aqueloutras que lles atribúa a lexislación vixente e calquera outra función dirixida á protección de
persoas e bens.
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Brigadas do SPIF
Integran as Brigadas do SPIF o conxunto de persoas que, pertencentes ou contratadas polas
administracións, pola súa formación específica e dedicación exclusiva, teñen como misión principal a
intervención esencial fronte a emerxencias de tipo natural.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Funcións das Brigadas do SPIF:
Corresponde ás Brigadas do SPIF, entre outras, as seguintes funcións:
a) A extinción de incendios forestais.
b) A intervención en situacións de emerxencia de orixe meteorolóxica, tales como nevadas, inundacións,
fortes ventos, e outras situacións de adversidade meteorolóxica.
c) A colaboración noutras situacións de risco e emerxencia contempladas en plans e procedementos de
protección civil, de acordo coa lexislación vixente.
d) Aqueloutras que lles atribúa a lexislación vixente e calquera outra función dirixida á protección das
persoas, o medio ambiente e os bens.
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS
Pertencen aos servizos complementarios de intervención os bombeiros de empresa, o voluntariado de
protección civil, e os servizos dependentes das administracións da Comunidade Galega non clasificados
como esenciais.
Á vista do exposto, poderíamos concluír que entendemos por servizos de intervención fronte a
emerxencias ós colectivos, servizos e organizacións na Comunidade Galega que teñen por obxecto a
protección máxima de persoas, os bens e ó medio ambiente tanto ante situacións urxentes de grave
risco, catástrofe e calamidade pública, como en accidentes e outras análogas.
Pero aínda tendo claro o anteriormente exposto e dándoo por bo, a realidade nas intervencións
(incendios forestais/emerxencias periurbanas) dos distintos servizos, non está do todo clara o que
impide, nalgunhas ocasións, sacarlle todo o partido posible a eses servizos.
Na actualidade, en ben contadas ocasións os servizos de bombeiros urbanos participan activamente na
extinción dos incendios forestais.
Por outra banda, os SPIF non son tidos en conta, practicamente nunca, cando de atender unha
emerxencia no medio rural se trata. Non digamos si esta se produce en zona urbana. As motobombas do
servizo permanecen a maior parte do ano aparcadas en calquera rúa de calquera concello de Galicia,
practicamente sen uso e con nulo mantemento, co conseguinte aumento do gasto cando é preciso polas
a punto.
É difícil de entender que a día de hoxe as emerxencias sexan tratadas de maneira diferente segundo o
lugar onde se produzan. Así ocorre que diante dun incendio forestal os bombeiros urbanos permanecen
impasibles (aínda que se produza a escasos metros do seu parque) ou que unha brigada forestal non
preste a súa axuda nunha emerxencia rural (léase incendio en galpón, nevaradas, inundacións,
temporais, etc).
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Somos coñecedores todos que nalgún caso si se ten intervido. Pero non por estar así regulado se non por
colaboración, na maioría das veces, de mutuo propio do persoal.
Os chamados servizos de emerxencias, extinción de incendios e salvamento (bombeiros urbanos) veñen
acudindo en apoio dos servizos de defensa contra os incendios forestais, tal e como se recolle no
PEIFOGA e o PLADIGA, unicamente cando se declara o Nivel 1 e seguintes. En contadas ocasións son
requiridos por mor dun Nivel 0.
De todos é sabido que a mellor ferramenta para apagar os incendios, ou actuar en calquera tipo de
emerxencia, é a prevención. Pero unha vez que xa se declarou, o que prima é a rapidez e prontitude na
intervención. Estar, ademais de preparados, preto da incidencia é vital. Isto é o chamado Tempo de
Resposta.
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Outra das medidas esenciais nunha intervención, no caso que nos trae os Incendios Forestais, é a
Continuidade na Acción. É dicir, unha vez que se empeza a actuar debe haber unha continuidade e
dispoñibilidade plena ata dar por rematada a intervención por ter anulado o perigo.
De non ser así, unha situación que pode estar a piques de rematar pode reiniciarse e mesmo
descontrolarse co que iso pode significar.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Por poñer un exemplo moi claro, si unha Brigada Forestal está a traballar nun lume coa achega de auga
dunha motobomba forestal e esta se quedara sen auga, no tempo necesario para a recarga, a Brigada
quedaríase sen a principal ferramenta para poder apagar ese lume. É dicir, romperíase o que no
paragrafo anterior denominabamos como “Continuidade na Acción”.
Noutro orde de cuestións, a data de hoxe o Centro de referencia de Control de Emerxencias de Galicia é
o CIAE 112. Pero, tamén conviven con el outros Centros receptores de chamadas e coordinación de
emerxencias, específicos de algúns servizos autonómicos (061, 016, 085, ...), e outros de ámbito estatal,
principalmente os das forzas e corpos de seguridade (062, 091, 092, ...).
Na meirande parte do territorio español, aínda convivindo uns e outros, o número de referencia para as
emerxencias é o 112. Por certo, no resto de Europa, tamén.
En Galicia, non entendemos moi ben porque, parece que cada organismo ou ente quere dispor do seu
número propio.
Así e todo vanse dando pasos en positivo. A Policía Nacional Adscrita (UPA) xa conta coa presenza
permanente de, polo menos, un axente nas instalacións do CIAE 112 e espérase que en datas próximas
se integre a Garda Civil e os Bombeiros Urbanos. A función destas persoas consiste en, a vista de todo o
que está a suceder no sinistro de que se trate, el/ela poder axudar a tomar as mellores decisións en
canto a movemento de medios e recursos.
Por outra banda, Urxencias Sanitarias 061 xa ocupa o seu espazo físico dentro do mesmo edificio do CIAE
112, compartindo parte da plataforma tecnolóxica do 112.
Todos eles, de momento, manteñen os seus propios números que conviven perfectamente co 112.
6.3. Propostas
Os servizos de emerxencias, deben traballar todos a unha. No caso que nos trae, os bombeiros urbanos
deben colaborar, dende o minuto un, cos SPIF na extinción dos incendios forestais.

Nº LUMES (media
INTERVENCIÓN
%
anual)
BOMBEIROS
A CORUÑA
693,30
39
5,62
LUGO
518,50
23
4,44
OURENSE
1.368,10
66,5
4,86
PONTEVEDRA
784,20
72,5
9,24
TOTAL …..
3.364,10
201
5,97
Cadro 6. Fonte: Elaboración propia a partir de datos recollidos do SPDCIF e AXEGA.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

PROVINCIA

Nesta táboa podemos apreciar a escasa participación dos bombeiros urbanos en tarefas de extinción de
incendios forestais. Practicamente testemuño.
Do mesmo xeito, entendemos que os SPIF deben participar na maioría das emerxencias no medio rural e,
por suposto, sempre que se trate de un risco natural (nevaradas, temporais, inundacións, etc.).
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Por elo, pensamos que o persoal do SPIF debe formar parte activa do sistema de Emerxencias de Galicia
para prestar auxilio e apoio os servizos de bombeiros urbanos, polo menos, en actuacións importantes
como poden ser as enunciadas anteriormente e outras relacionadas, principalmente, co mundo rural.
Que ben lle iría aos parques comarcais de bombeiros a incorporación da motobomba forestal, así como o
motobombista, en época de perigo baixo de incendios forestais. Habería que artellar formulas para que
isto se puidera facer de modo regulamentado.

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Tal e como sucede cando os servizos de bombeiros se poñen a disposición do xefe de extinción en caso
de incendios forestais, cando se trate de actuacións fronte a unha emerxencia, catástrofe ou calamidade
pública, o persoal do SPIF, dependerán funcionalmente do mando correspondente dos consorcios
provinciais de bombeiros e/ou dos parques locais.
En base o exposto, sería bo que cando o director de extinción ou axente o cargo da mesma o considere,
poida solicitar medios dos servizos de extinción de incendios e salvamento co fin de abastecer os medios
propios do SPIF, independentemente de que o índice de gravidade potencial sexa 0.
Considero imprescindible que a motobomba forestal non teña que deixar en ningún momento de
subministrar auga por mor de escaseza. Un vehículo dos que dispoñen os Parques dos Consorcios ou das
grandes cidades, con unha capacidade media de 8.000 litros, faría unha labor importantísima como
nodriza. E todo elo sen que o servizo de bombeiros se vexa diminuído, xa que unicamente sería preciso
unha persoa para o manexo do vehículo cisterna.
Do mesmo xeito sería recomendable que cando o incendio se produce na interfaz urbano-forestal ou
pode afectar a ela, o director de extinción ou persoa o cargo poidan solicitar medios dos servizos de
bombeiros ou, si fose o caso, poder facelo a inversa tamén. Todo elo coa maior rapidez de resposta
posible en aras a minimizar a probabilidade de agravamento da incidencia.
Sen dúbida, esta integración de servizos e esa resposta a incidencia debe levar aparellado un plan de
formación, en parte conxunto, amén do específico e especial de cada un dos servizos, que valide ao
persoal para esas novas funcións.
Os simulacros son unha ferramenta imprescindible. Segundo se adestra, así se actúa.
A maiores dos servizos de intervención falabamos, na introdución, dos servizos complementarios.
Neste apartado, propoño se faga uso da infraestrutura, medios e persoal das Agrupacións de Voluntarios
de Protección Civil.
Ver Recomendación 112, paragrafo terceiro da Comisión Especial.
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Ditas AVPC, preto de 250 na Comunidade Autónoma, dispoñen dunha estrutura organizativa propia e
coñecida pola administración, con vestiario de identificación, máis de 150 vehículos todoterreo,
comunicacións integradas na rede TETRA, etc.
Trátase de un verdadeiro exercito, composto por preto de 5.000 homes e mulleres, con formación en
emerxencias. A AGASP imparte cada ano máis de 50 cursos de formación destinados a este colectivo.
Formación que vai dende Cursos Básicos de Protección Civil ata cursos de terceiro nivel ou
especialización entre os que podemos enumerar os de Prevención e loita contra Incendios Urbanos e
Forestais.
Este amplo e adestrado colectivo podería facer unha importante labor de vixilancia e a vez disuasoria si
se canalizase parte do seu servizo á comunidade a estas tarefas.
Non debemos esquecer a gran vantaxe do coñecemento do territorio e mesmo das persoas, debido o seu
ámbito local.
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Os servizos complementarios, nas súas actuacións fronte a unha emerxencia, calamidade ou catástrofe
pública, estarán adscritos funcionalmente aos servizos esenciais de intervención.
Correspóndelle ao Servizo de Xestión de Emerxencias CIAE 112 de Galicia a xestión de todas as chamadas
de urxencia pola “ Decisión 91/396/CE do Consello, do 29 de xullo de 1.991 sobre a conveniencia de crear
un número de chamada de urxencia único para toda a comunidade, establecendo o número 112 como
número de chamadas de urxencia único europeo” e por acordo do “ Consello da Xunta de Galicia de 1 de
outubro de 1.997 que decide a constitución da entidade prestataria do Servizo de Atención de chamadas
de Urxencia 112, designando ó órgano competente en materia de Protección Civil da Xunta de Galicia
para a prestación do Servizo de Chamadas de Urxencia 112 ó Centro de Emerxencias SOS-GALICIA”.
Parece claro que o lexislador, cando fala de “único” quere expresar o que verdadeiramente a palabra
significa.

Asinado por: Parlamento de Galicia
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A día de hoxe, o CIAE 112, xa é o centro que mobiliza e coordina tódolos medios que se precisan no
momento da declaración dalgún dos niveis superiores da emerxencia.
A propia Lei 5/2007, de Emerxencias de Galicia, no seu Artigo 3.Obxetivos dispón que “ A actuación das
administración públicas da Comunidade Autónoma galega en materia de protección civil e emerxencias
terá como obxectivos os que se especifican nos seguintes ámbitos:
1.
a)
b)
c)

Xestión de riscos:
Identificar, analizar e …….
…………
…………

2.- Xestión de Emerxencias:
a) A canalización unificada das incidencias e das alertas que se produzan a través do número
único europeo de Emerxencias 112
b) …….
Así pois a existencia doutros números de activación de emerxencias debe tender á súa integración. A
oportunidade parece histórica xa que o 112 leva máis de vinte anos implantado.
Por outra banda, o CIAE 112 requirirá da presenza física de profesionais da emerxencia (de todos os
campos) no centro de coordinación, que poidan apoiar ás/os operadoras/es, na toma de decisións para a
mobilización e optimización dos medios e recursos.
O paso debe ser progresivo e remando todos na mesma dirección. Os grandes coñecedores do territorio
son as persoas que prestan o seu servizo nos distritos. Entendemos que non deben ser estas persoas as
primeiras en integrarse no CIAE 112. Máis ben, pensamos que deberían ser as últimas.
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Así, nun primeiro momento, sería desexable que fosen técnicos da escala medio-alta, con amplos
coñecementos técnicos, de medios e recursos así coma do territorio, os primeiros que se integrasen no
CIAE 112, tal e como fixo no seu día a UPA.
6.4. Recomendacións:
a) Participación dos bombeiros urbanos nos incendios forestais dende o Nivel 0 (subministro de auga).
b) Participación do persoal do SPDCIF nas Emerxencias relacionadas co medio rural, e máis
concretamente na intervención ante riscos naturais (nevaradas, temporais, inundacións, etc.) coa
integración dos seus vehículos (en período de risco baixo) nos parques dos consorcios.c)Plans de
formación conxunta e por especialidades para ambos servizos.
c) Simulacros en época de risco baixo, entre os dous servizos.
d) Integración de persoal técnico do SPDCIF no CIAE 112, empezando pola etapa de risco alto.
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e) Ampliación e Revisión do catálogo de medios e recursos do CIAE 112, integrando os que dispón o
SPDCIF.
f) Modificación, no seu caso, do PEIFOGA incorporando os cambios propostos.
g) Modificación e actualización, se procede, do PLATERGA (2009).

1
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43
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I. Introdución
Con motivo da vaga de lumes de outubro de 2017 o Parlamento de Galicia aprobou
na súa sesión do 13 de decembro dese mesmo ano constituír no seu seo a Comisión
Especial Non Permanente de Estudo e Análise das Reformas da Política Forestal, de
Prevención de Incendios Forestais e do Plan Forestal de Galicia (abreviadamente
CEPIF) co obxecto de avaliar a experiencia acumulada dende 2006 e, especialmente,
a extraordinaria vaga de lumes que viña de sufrir Galicia en outubro de 2017.
As conclusións da CEPIF foron recollidas no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia nº 346 do 10 de agosto de 2018 a través do correspondente Ditame.
Precisamente, unha das conclusións da CEPIF relacionada co SPDCIF e a súa
coordinación coas Emerxencias establece, na recomendación nº 60, “que se cree
un grupo de expertos que antes do período de perigo alto de incendios do ano
2019, presente un informe detallado no que se analicen as seguintes cuestións
que foron obxecto de debate no seo da Comisión”:
•

A conveniencia de manter a actual configuración do SPDCIF dende o punto
de vista da participación de empresas públicas, ou que pase a estar
composto unicamente por funcionarios públicos e persoal laboral.

•

A necesidade de ter en conta o novo escenario que deriva da vaga de
lumes de outubro de 2017, coa figura dos grandes lumes e os incendios
que afectan cada vez máis frecuentemente a interface urbano-forestal.

•

Os mecanismos para reforzar a profesionalización do servizo.

•

O tamaño do SPDCIF, dende o punto de vista do número de efectivos, e a
súa adecuación en función dos períodos de risco de incendios ao longo do
ano.

•

A utilización do persoal do SPDCIF nas tarefas de prevención e a súa
coordinación co ente instrumental con funcións en materia de prevención
de incendios e vixilancia de incumprimentos a que se refire a
recomendación número 54.

•

O adecuado funcionamento do mando único e o reforzo, de ser necesario,
do posto do director de extinción.

•

A coordinación cos servizos de emerxencias, prestando especial atención á
posibilidade de que se centralice toda a atención das emerxencias no
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número 112 (incluídas as derivadas dos incendios forestais), e a posible
participación activa de persoal do SPDCIF no CIAE 112 co fin de mellorar a
coordinación coas demais axencias, servizos ou administracións que poden
intervir nun incendio forestal.
•

A asunción das obrigas que no ámbito das emerxencias teñen as diferentes
administracións públicas: concellos, deputacións provinciais e Xunta de
Galicia.

•

A posibilidade de mellorar a comunicación e coordinación entre todos os
servizos implicados nos traballos de extinción, especialmente cando se
trata de incendios que afectan un territorio rururbano.

•

O papel que deben desempeñar as brigadas municipais no seo do
dispositivo de extinción de incendios. Deberán analizarse, polo menos, as
seguintes cuestións:
- O período mínimo da súa contratación.
- A súa orientación cara aos labores de prevención.
- O reforzo da súa profesionalización primando a experiencia e
formación na extinción.
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Este grupo coordinarase coa Administración autonómica a través do xefe
do SPDCIF, que o presidirá, e contará na súa composición con expertos de
recoñecida capacidade e competencia na materia, designados polo
Parlamento de Galicia, en número de 6, por proposta dos grupos
parlamentarios. O informe final deste grupo de expertos será presentado
ao Parlamento de Galicia nunha sesión específica da Comisión 7ª, e
recollerá as recomendacións feitas sobre as cuestións requiridas.

Cumprindo con esta recomendación, o referido Grupo de Expertos constituíuse
mediante un acto celebrado no Parlamento de Galicia, encabezado polo seu
presidente Miguel Santalices, o día 5 de decembro de 2018. A proposta do
Parlamento de Galicia, o Grupo de Expertos quedou formado polos seguintes
membros:
-

Manuel Francisco Gutiérrez (Coordinador)
Francisco Rodríguez Silva
Xabier Bruña García
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Alberte Blanco Casal
José Luís Barca Añón
Guillermo Acebal Lucia
José Benito Reza Rodríguez

De acordo coa encomenda parlamentaria o Grupo de Expertos procedeu a solicitar
documentación da Dirección Xeral de Defensa do Monte sobre o estado actual do
SPIF; escoitou aos sindicatos e a grupos de traballadores do servizo sobre o
mesmo particular e recolleu información referida á situación meteorolóxica
facilitada por Meteogalicia e outras axencias, ademais de escoitar aos
responsables das Emerxencias de Galicia.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

As conclusións derivadas de toda esta actividade quedou reflectida en tres
documentos e un anexo con diversos informes e achegas:
Documento nº 1 xeral de análise
Documento nº 2 executivo e de recomendacións
Documento nº 3 de respostas ás preguntas realizadas polo Parlamento de Galicia
Documento nº 4 de anexos coa relación doutros informes achegados ao GEPIF
En base a toda a información recollida elaborouse, ao longo de quince sesións
mantidas no Parlamento galego, o seguinte Informe Xeral formado polas achegas
dos autores indicados no Índice.
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Compostela, xullo de 2019
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1. Introdución
Existe un amplo consenso, tanto a nivel sindical como entre o persoal encargado da
extinción de incendios forestais en Galicia, para que este servizo, cunha forte carga
vocacional, sexa único, profesional e estable. A Xunta de Galicia debe encamiñar os
seus esforzos a conseguir a curto prazo os seguintes obxectivos para o SPIF:
-Dependencia directa e única da Xunta de Galicia de todo o persoal encargado
da extinción de incendios forestais.
-Reducir a temporalidade e a precariedade laboral .
-Consolidar o operativo mediante a convocatoria dos correspondentes
procesos selectivos e pase a segunda actividade.
-Reorganización do servizo adaptada aos novos tempos.
-Redistribución territorial do persoal axustada á carga de traballo e ás
necesidades de cada distrito.
-Mellora das condicións laborais, seguridade e prevención de riscos.
-Mantemento e modernización das instalacións existentes.
-Especialización e formación continua.
2. Consideracións xerais
Dende a creación do SPDCIF, van xa 28 anos, teñen mudado moito as cousas, e, inda
que é certo que houbo substanciais avances en varios ámbitos (por exemplo na
aplicación das novas tecnoloxías), non é menos certo que a meirande parte das
persoas implicadas na extinción de incendios forestais en Galicia son conscientes de
que se pode, e debe, mellorar en moitos aspectos.
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Inda que todo o mundo coincide en sinalar que o operativo de extinción galego é
dos máis eficaces de Europa, tamén é certo que cada vez se escoitan con máis
frecuencia voces como “hoxe non podemos cos lumes”, ou “agora algúns lumes
supéranos”.
Esta realidade evidencia claramente que estamos ante un cambio de paradigma:
enfrontámonos a situacións que nada teñen que ver coas que había cando se creou
o servizo, debido especialmente aos efectos do cambio climático, á
desestacionalización dos lumes e á mudanza radical do entorno polo abandono, o
despoboamento ou a presión urbanística. Os lumes de 4ª, 5ª e incluso 6ª xeración,
as vítimas mortais dos últimos anos, ou os devastadores incendios do ano 2017
tanto en Galicia como en Portugal, obríganos a revisar en profundidade todo o
sistema.
3. Dependencia
Os primeiros pasos deben ir encamiñados a que todo o persoal encargado da
extinción de incendios forestais en Galicia dependa da Xunta de Galicia, hoxe da
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Consellería do Medio Rural, ben directamente ou a través dunha empresa pública
como SEAGA no caso dos reforzos que sexa preciso coller durante o verán.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Non estamos a falar como se ten dito a veces da necesidade de dispor dun “mando
único”, pois de todos é sabido que o mando único está perfectamente establecido
na figura do “director de extinción”, senón da dependencia única e directa, orgánica
e funcional, do persoal encargado da extinción de incendios forestais dun único
ente.
O ano pasado e segundo recolle o PLADIGA 2018 o persoal laboral fixo e fixo
descontinuo así como o contratado pola Xunta a través de empresas públicas ou
privadas, ou por convenio cos concellos para actuación nos lumes na época de
perigo alto, distribúese para o conxunto das brigadas de terra e das brigadas
helitransportadas do seguinte xeito:
PERSOAL DA XUNTA DE GALICIA
Técnicos - 6
Xefes de Brigada - 142
Oficiais - 62
Condutores - 168
Bombeiros forestais - 718
Condutores de motobomba - 429
Total Xunta – 1.525

PERSOAL DA EMPRESA PÚBLICA SEAGA
Xefes de Brigada -125
Condutores - 125

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Bombeiros forestais – 250
Total SEAGA – 500

PERSOAL DA EMPRESA PÚBLICA TRAGSA
Xefes de Brigada - 26
Condutores - 26
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Bombeiros forestais – 52
Total TRAGSA– 104

PERSOAL DE EMPRESAS PRIVADAS
Técnicos - 16
Xefes de Brigada - 8
Condutores - 24
Bombeiros forestais – 84

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Total Empresas Privadas – 132

PERSOAL DOS CONCELLOS
Xefes de Brigada - 279
Condutores - 279
Bombeiros forestais – 753
Condutores de motobomba – 252
Total Concellos – 1.563

TOTAIS
Xunta – 1.525
SEAGA – 500
TRAGSA– 104
Privada – 132
Concellos – 1.563

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

TOTAL = 3.824 persoas
PORCENTAXES
XUNTA DE GALICIA – 40 %
PERSOAL DE EMPRESAS – 19 %
CONCELLOS – 41 %

9

| Documento xeral de análise e recomendacións sobre o SPIF. Xullo de 2019

10

Vemos como, malia tratarse dun operativo vital e de primeira necesidade para o
país, só o 40% do persoal implicado sobre o terreo na loita contra incendios
dependeu o ano pasado directamente da Xunta de Galicia, un factor que representa
unha clara debilidade no sistema.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Se queremos dispor dun dispositivo eficaz, comprometido, unido e forte fronte ás
difíciles situacións que sen dúbida nos atoparemos no futuro, é preciso que as
responsabilidades, a competencia, a formación, os salarios, as coberturas e demais
prestacións, sexan as mesmas para todos os operarios de igual categoría. Porén,
hoxe, como é ben sabido, son substanciais as diferencias nos contratos e nas
condicións laborais entre o persoal implicado na loita contra incendios, situación
agravada pola dispersión que amosan as porcentaxes de dependencia, e porque, tal
e como se salientou anteriormente, a forza mellor preparada tanto por formación
como por experiencia está en clara inferioridade numérica.
Esta realidade presenta numerosos problemas non só á hora de organizar o
operativo de extinción, senón tamén na relación e rendemento dos propios
traballadores cando, por exemplo, se ven loitando nun mesmo incendio, e aos que,
por moi diferente que sexa a súa formación, experiencia e condicións laborais,
malia ter a mesma categoría e depender dun único mando (o director de extinción),
se lle esixe a mesma competencia e compromiso nas intervencións.
Ante esta evidencia a Xunta de Galicia asumiu este ano a contratación directa do
persoal que traballaba durante a época de perigo alto con SEAGA, ampliando o seu
período de traballo de tres a cinco meses, e a coa previsión de establecelo en seis
meses o ano que vén. Con esta mudanza a porcentaxe do persoal dependente
directamente da Xunta de Galicia ascende na actualidade a un 55% do total.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Polas mesmas razóns creemos que todo o persoal contratado a través de empresas
privadas para as brigadas helitransportadas, debe pasar tamén a depender da Xunta
de Galicia, nas mesmas condicións laborais que, por exemplo, o persoal da base de
Vilamaior en Ourense, dependente da Consellería do Medio Rural.
4. Brigadas municipais
Como se pode comprobar no cadro anterior as brigadas de concello conveniadas
coa Xunta de Galicia para a época de perigo alto representan o 41% do operativo
encargado da extinción de incendios forestais nese período. Estas brigadas,
dependentes o ano pasado de 208 concellos, están conformadas por 1 capataz, 1
condutor e 2-3 peóns, cun total de entre 4 e 5 compoñentes. Se ben ás brigadas de
concello se lles exixe dispor dun curso de formación, de equipos de protección
homologado e dun vehículo de transporte en condicións, está amplamente
recoñecido entre o persoal, especialmente nas persoas con funcións de director
técnico de extinción, que estas brigadas adoecen de graves carencias produto en
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

parte das mudanzas que se producen nos seus cadros de persoal todos os anos e,
sobre todo, pola súa escasa formación, deficiente preparación física, pouca ou nula
experiencia, ademais das xa citadas como diferencias no salario, nas condicións de
traballo, no período de contratación e por suposto na dependencia laboral.
Estas debilidades, detectadas reiteradamente, vense agravadas sensiblemente por
moitas razóns: polo peso destas brigadas no conxunto do operativo de extinción
cun 41% do total; pola dificultade de inxerilas ao mesmo nivel de operatividade nas
quendas de traballo das brigadas do SPIF, polos problemas que poden xurdir nos
desprazamentos de longo percorrido fóra dos seus concellos ou do distrito no que
estean localizadas, pola lóxica prevención e cautela dos directores de extinción á
hora de asignarlles responsabilidades, e por suposto polo risco que supón para o
operativo a existencia dunha debilidade tan acusada que pode arruinar o traballo
realizado polo resto do persoal, agravando aínda máis as delicadas situacións que
acotío lles toca afrontar, como por exemplo cando é preciso realizar un contra-lume
pois non todas estas brigadas están preparadas para facelo.
Nas condicións actuais, con velocidades de propagación nunca vistas, con GIF en
aumento e cada vez máis grandes, con situacións operativas 2 de ameaza a bens e
persoas cada vez máis numerosas e perigosas, e incluso con incendios de alta
intensidade que poden superar a capacidade de extinción do operativo, e cando,
por esas razóns, se está a reclamar con urxencia a creación dun dispositivo de
extinción único, profesional, estable, perfectamente equipado, formado e
capacitado para facer fronte a circunstancias de extrema gravidade, a existencia das
brigadas de concello, tal e como foron concibidas, non ten razón de ser.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por outra banda, e tal e como se pode comprobar nas táboas que se presentan
neste informe, a distribución de medios, especialmente un reforzo tan importante
como este, debe definirse en base ás necesidades, as características e especiais
condicións de cada territorio, e non á voluntariedade das corporacións municipais,
que son hoxe as que deciden se asinan ou o non estes convenios, e, en
consecuencia, as que determinan en boa medida o reparto final da parte máis
numerosa do operativo de extinción en Galicia durante a época de perigo alto.
Propoñemos pois que as brigadas de concellos que se formen mediante a sinatura
de novos convenios coa Xunta de Galicia deben ser destinadas preferentemente a
tarefas de prevención, especialmente para a limpeza das faixas secundarias de
xestión de biomasa na liña do convenio asinado o ano pasado entre a FEGAMP, a
Xunta de Galicia e a empresa pública SEAGA para ese mesmo fin; e tamén se propón
que o sistema de selección do persoal destas brigadas debe ser único e
homologable pola Consellería de Medio Rural, e que a súa distribución sobre o
territorio debe atender ás recomendacións contidas neste informe.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Deben manterse os convenios para as motobombas dos concellos pois a súa
integración no operativo de extinción é sen dúbida unha valiosa axuda, sen
esquecer que algunhas destas motobombas foron cedidas ou financiada a súa
compra coa axuda da Xunta de Galicia. En canto a isto, e sen esquecer as múltiples
necesidades das institucións locais, creemos que a política de cesión de vehículos e
maquinaria como motobombas ou tractores aos concellos debe revisarse. Abondo
quedou demostrado no pasado que a solución ao problema que estamos a abordar
pasa por dotar de medios adecuados, diversificados e modernos ao SPIF, e non
dispersándoos, de xeito que se aproveite a súa experiencia e coñecementos, como
responsables que son tanto da extinción como da elaboración e execución de plans
de prevención que deberían estenderse non só aos montes de xestión directa da
Xunta de Galicia senón a todo o territorio.
A Xunta de Galicia destina como axuda anual para vixilancia e defensa contra
incendios 15.934,62 € para unha brigada de concello de 5 compoñentes e 11.481,04
€ para unha brigada de 4. Tendo en conta que a maioría dos 208 convenios que se
asinaron para as 279 brigadas de extinción que actuaron o ano pasado eran para
brigadas de 5 compoñentes, o custe total investido pola Xunta en axudas para
vixilancia e defensa ascendería a uns catro millóns de euros, cantidade que debería
destinarse non só a reforzar os medios de extinción durante a campaña, senón
tamén á formar, capacitar e equipar debidamente ao persoal.
5. Temporalidade e estacionalidade
A distribución do persoal laboral encargado da extinción dos lumes forestais o ano
pasado e conforme ao tempo anual de traballo reflíctese no seguinte cadro (datos
tomados do PLADIGA 2018), sen ter en conta o persoal helitransportado cuxa
contratación depende da dispoñibilidade dos medios aéreos.
PERSOAL FIXO DA XUNTA DE GALICIA (TODO O ANO):
Xefes de Brigada - 84
Oficiais - 46
Condutores - 82
CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Bombeiros forestais - 410
Condutores de motobomba - 82
Total fixos todo o ano Xunta – 704

PERSOAL FIXO DISCONTINUO DA XUNTA DE GALICIA (9 MESES):
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Xefes de Brigada - 56
Oficiais - 16
Condutores - 86
Bombeiros forestais - 292
Condutores de motobomba - 85
Total fixo descontinuos Xunta 9 meses – 535

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

PERSOAL EN CAMPAÑA (de 3 a 4 meses)
XUNTA DE GALICIA:
Condutores de motobomba - 262
EMPRESA SEAGA
Xefes de Brigada - 125
Condutores - 125
Bombeiros forestais – 250
Total SEAGA – 500
EMPRESA TRAGSA
Xefes de Brigada - 26
Condutores - 26
Bombeiros forestais – 52
Total TRAGSA– 104

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

CONCELLOS
Xefes de Brigada - 279
Condutores - 279
Bombeiros forestais – 753
Condutores de motobomba – 252
Total Concellos – 1.563

13
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TOTAL EN CAMPAÑA – 2.429
PERSOAL EN CAMPAÑA (período de 4 meses) = 3.668 (100%)
PERSOAL FIXO E FIXOS DISCONTINUO (5 meses) = 1.239 (34 %)
PERSOAL FIXO (período de 3 meses) = 704 (19%)

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Vemos logo como, de todo o persoal laboral que o ano pasado se veu finalmente
implicado na loita directa contra incendios durante a época de perigo alto en
Galicia, só unha terceira parte do persoal (34%) cubriu un período de 5 meses, e
menos dun 20% do operativo total traballou todo o ano, ben para tarefas de
extinción ou para labores de prevención e mantementos. Ou o que vén ser o
mesmo: os dous terzos do operativo total (66%) só traballou durante a campaña.
Nunha situación como esta, onde as dúas terceiras partes do operativo de extinción
non ten o seu traballo en incendios como actividade principal, nin tampouco por
esa razón a debida formación e experiencia que si cabe recoñecerlle ao persoal fixo
formado hoxe por tan só 704 persoas (menos dunha quinta parte do total), mal
podemos afrontar os grandes incendios que nos ameazan e a aparición, cada vez
máis frecuente, de situacións climáticas adversas.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A Xunta de Galicia, despois de 15 anos sen convocar procesos selectivos para este
persoal, vai reverter por fin esta situación mediante a convocatoria de novas
oposicións para a cobertura de prazas no SPIF, anunciándose para este ano (DOGA
4/3/2019) un total de 269 prazas: 80 de condutor de motobomba, 114 de
bombeiros forestais e 75 de emisoristas/vixilantes. Con esta previsión o persoal fixo
da escala de auxiliares, subgrupo C2 do SPIF, chegaría ata as 898 persoas, subindo a
porcentaxe sobre o total do operativo actual ao 20%.
Sabendo que os recursos son limitados, e que, evidentemente, vai ser moi difícil,
por non dicir imposible, que todas as persoas que o ano pasado traballaron contra
os lumes poidan chegar algún día a ser persoal fixo do SPIF, si estamos convencidos
de que, cun operativo máis reducido as melloras poden ser considerables, sempre e
cuanto sexamos capaces de conformar brigadas profesionais debidamente
adestradas e equipadas, que traballen todo o ano e non só en tarefas de extinción,
senón tamén en traballos de prevención, mantementos e queimas prescritas, pois
necesidades e campo onde facelo hai abondo.
De igual xeito é preciso identificar e cubrir as vacantes e non vacantes debidas a
baixas de longa duración, procurar solucións inmediatas aos aptos con restricións,
retomar o proceso de consolidación do persoal interino, e axilizar a incorporación
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do persoal que debe cubrir as baixas que se produzan, especialmente durante a
época de perigo alto.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

A Xunta de Galicia, consciente das debilidades que presenta o sistema, e no ánimo
de desvincular a contratación do persoal da incidencia dos incendios forestais,
eliminou os reforzos de verán de 3 meses mediante a contratación directa do
persoal de campaña para un período que ao parecer estenderase o ano que vén ata
os 6 meses, tal e como se reflicte na nova RPT da Consellería de Medio Rural.
Se a isto engadimos que a administración tamén está a barallar a posibilidade de
ampliar o período de contratación das brigadas municipais ata os 6 meses, e que
neste documento se propón que todo o persoal fixo descontinuo de 9 meses
debería pasar a fixo de todo o ano, a temporalidade reduciríase sensiblemente, de
xeito que durante medio ano traballaría xa o 100% do persoal, e o resto do ano un
34% (agora e durante 3 meses só o 19%)
6. Envellecemento e experiencia
Pasaron xa 28 anos dende a creación do servizo, e iso, indiscutiblemente, estase a
notar a todos os niveis e en todas as escalas e categorías.
Logo da creación da Xunta de Galicia no ano 1982 a idade media actual do persoal
está hoxe nos 53 anos, con máis de 20 anos de antigüidade de media; e algo
semellante está a pasar co SPIF, cunha idade media de 48 anos para o conxunto do
persoal e de 50 no caso dos axentes forestais. O envellecemento progresivo deste
persoal é un feito que non se pode obviar nun dos servizos da Xunta de Galicia máis
duros e esixentes, onde o operativo de extinción ten que traballar ata 12 horas
seguidas nunhas condicións límite, loitando contra as lapas con temperaturas
próximas aos 40ºC, ou xogándose a vida para salvar outras vidas e bens. Nos
últimos 12 anos levan falecido en Galicia un total de 15 persoas: 8 civís e 7
traballadores do SPIF.
É preciso esixir para algunhas categorías profesionais controis médicos obrigatorios
(e non voluntarios como ata agora), de xeito que se poida acreditar unha boa
condición física; e tamén que o persoal que supere os 55 anos poida pasar a unha
segunda actividade, cos coeficientes redutores correspondentes de acordo ao
disposto no RD 1698/2011, de xeito que, sen chegar a pór en risco as súas vidas nin
as dos demais, se aproveite o bagaxe de coñecementos e experiencias que levan
adquirido ao longo de tantos anos. Este persoal podería desenvolver tarefas
relacionadas coa formación do persoal, a participación en actividades educativas e
de sensibilización ambiental, a instrución de mandos, a vixilancia ou de apoio ao
persoal dos centros de coordinación.
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Perder a experiencia dun persoal que leva vinte e cinco anos loitando contra os
lumes nunha das zonas máis castigadas do planeta; de axentes, xefes de brigada e
bombeiros forestais acostumados durante tanto tempo a enfrontarse nas máis
diversas e duras condicións a lumes de diferentes tipoloxías, é un luxo que non se
debe permitir.
Por esa razón urxe que antes de que este persoal se xubile, quede exento dalgunhas
das súas responsabilidades ou cause baixa por enfermidade, a Xunta debe dar
entrada a novo persoal mediante a convocatoria de oposicións para todas as
escalas, e porque, ademais da necesidade de dotarmos dun servizo público, estable
e profesional, temos verdadeira necesidade de activar a transferencia de
coñecementos entre o persoal veterano e as novas incorporacións.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

7. A reorganización do SPIF
7.1. Brigadas
O dispositivo de extinción da Xunta de Galicia en brigadas fixas de 12 meses e fixas
descontinuas de 9 meses está hoxe conformado por brigadas de 7 compoñentes: 1
xefe de brigada, 1 bombeiro condutor e 5 bombeiros forestais.
O reparto destas brigadas o pasado ano era o seguinte:
Todo ao ano: 84 brigadas (Xunta)
9 meses: 56 brigadas (Xunta)
En campaña: 151 brigadas de catro compoñentes (SEAGA e TRAGSA) máis 279 de
concellos de entre 4 e 5 compoñentes.
Sen contar as brigadas de concello teríamos 291 brigadas cun total en persoal sen
baixas e exencións de 84 * 7 + 56 *7 + 151 * 4 = 1.584 persoas, das cales 980 son
persoal fixo ou fixo descontinuo de nove meses.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

As brigadas actuais de 7 compoñentes están operativas todos os días, traballando
os operarios por quendas de sete ou oito horas segundo o período do ano.
O feito de traballar as brigadas todos os días ten serias consecuencias na eficacia do
operativo por varias razóns: porque na realidade e debido as quendas contamos
polo xeral cun máximo de 5 persoas por brigada durante a campaña, e 3, 4 ou
incluso só 2 durante o inverno, que é a época en que se concede o maior número
de permisos e vacacións; de xeito que, cando se mandan por exemplo 3 brigadas a
un lume cunha forza prevista de 15 compoñentes, en realidade podemos atoparnos
que haxa menos da metade, cousa moi frecuente nos lumes en época de perigo
baixo. Por outra banda, cando libra o capataz a brigada queda sen mando, e cando
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libra tamén o condutor é preciso que o condutor da brigada máis próxima vaia na
procura desa brigada.
Todo isto supón un trastorno e unha perda de operatividade incuestionable, e
tamén un gasto considerable tanto en cuartos como en tempo, cos coches
circulando baleiros mentres as brigadas quedan á espera de que alguén as vaia
recoller.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

A solución a este gravoso problema é que as brigadas traballen e libren co seu
persoal completo, e que o número de efectivos por brigada se manteña sempre
igual, de xeito que, por exemplo, cando un director de extinción recibe reforzos vai
saber canta xente realmente dispón para enfrontarse a ese lume.
Para conseguilo sen que se dispare o gasto e sen que haxa unha perda importante
no número de efectivos que deben cubrir o territorio, faise preciso reducir o
número dos seus compoñentes, de xeito que, por exemplo, todas as brigadas
estean compostas por 5 persoas en vez das 7 actuais, e conformar cos “sobrantes”
un número de brigadas suficientes para cubrir as necesidades do SPIF.
Entendemos que as brigadas de 5 compoñentes é unha boa solución tendo en conta
que eses 5 son hoxe, con brigadas de 7 e como resultado das quendas, os que
realmente traballan sobre o terreo en campaña; e porque as brigadas de 4 poden
resultar eficaces nun ataque ampliado, pero deficitarias no inicial.
Inda que a Xunta de Galicia asumiu a contratación directa das brigadas de SEAGA
mantendo en 4 o número dos seus compoñentes, para que un brigada sexa
operativa e eficaz entendemos que o número de bombeiros forestais nunca debería
ser inferior a 3, tal e como acontece hoxe, por exemplo, na meirande parte das
brigadas de concello que se constitúen en Galicia.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por todo isto proponse que as novas brigadas de 4 compoñentes consideradas
como de reforzo de campaña, así como todas a brigadas fixas e fixas descontinuas
de 7 compoñentes, deberían reorganizarse e pasar a ter en breve prazo 5
compoñentes, contando cando menos con 3 bombeiros forestais ademais do seu
xefe de brigada e condutor. E o mesmo debería considerarse para todas as brigadas
municipais.
Deste xeito a distribución teórica temporal actual sería:
84 brigadas durante 12 meses * 7 = 588 / 5 = 118 brigadas
140 brigadas totais durante 9 meses *7 = 980 / 5 = 196 brigadas
277 brigadas totais en campaña (140 + 137) = 140 *7 + 137 *4 = 1.528 / 5 = 306
brigadas
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Se queremos que estas brigadas de 5 traballen e libren xuntas alternando as
xornadas durante a campaña, contaríamos logo cada día coa metade:
Durante 3 meses: 118 / 2 = 59 brigadas fronte ás 84 actuais
Durante 9 meses: 196 / 2 = 98 brigadas fronte ás 140 actuais
En campaña: 306 / 2 = 153 brigadas fronte ás 231 actuais (140 + 137*2/3 pois as
brigadas de campaña traballan 4 días e descansan 2.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Con esta reordenación durante a campaña e sen ter en conta as brigadas de reforzo
(concellos/SEAGA) teríamos que afrontar unha perda do 34% das brigadas diarias
(de 231 a 153), e durante os 9 meses restantes do 30% (de 140 a 98 e de 84 a 59 no
inverno).
PROPOSTA
Aínda que a creación de brigadas de 5 compoñentes librando e traballando xuntas
en días alternos polo menos durante a campaña parécenos a mellor opción, esta
transformación supón como vimos unha perda importante en número de brigadas,
coa conseguinte imposibilidade de cubrir debidamente o territorio e as alarmas que
nel se poidan declarar.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Malia as múltiples combinacións e xeitos de reorganizar o servizo, dende manter as
brigadas traballando todos os días mediante quendas entre o seu persoal como se
fai agora, traballar en quendas de 4 días librando 2 como fan as brigadas de SEAGA,
TRAGSA ou as de concello, ou duplicar o operativo como propón algún sindicato
absorbendo o reforzo de campaña, pensamos que a proposta de reorganización do
SPIF debe ir na liña de reducir a temporalidade e crear unidades profesionais
debidamente formadas e capacitadas, pero sen que a perda de cobertura territorial
sexa tan acentuada que resulte imposible atender as alarmas (chegar a tempo é un
factor clave, non só porque vaia influír na evolución dese lume en particular, senón
porque pode determinar a capacidade de resposta do resto do operativo noutras
intervencións), ou que os custes da reorganización do servizo sexa tan elevados que
non se poida afrontar.
Tendo en conta que co sistema de duplicar brigadas perderíase un número
importante de medios, presentamos agora unha proposta cun custe que
entendemos é perfectamente asumible pola Xunta.
A proposta baséase fundamentalmente en:
1.- Durante os 8 meses fóra da campaña de verán:
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Incremento do número de brigadas fixas e fixas descontinuas de 12 e de 9 meses
pero sen chegar á duplicidade, de xeito que, traballando e librando xuntas en
quendas de 4 días con 7/8 horas e 2 de días descanso, non se perda cobertura ao
manter o mesmo número de brigadas diarias que na actualidade.
2.- Durante os 4 meses de campaña de verán (xullo a outubro):
2.1 Traballo en quendas alternas con xornadas de 10 horas nas brigadas fixas e fixas
descontinuas, de xeito que cada día traballa só a metade.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

2.2 Reforzo das 137 brigadas novas da Xunta (segundo a RPT) de 5 compoñentes
traballando 4 días con 2 de descanso.
2.3 Novo reforzo en campaña dunhas 250 brigadas de 5 compoñentes traballando
nas mesmas quendas 4/2 que as anteriores e conformadas ben por brigadas de
concello ben por brigadas de SEAGA nas condicións que se indican neste informe.
A reorganización faríase do seguinte xeito:
(XB: xefes de brigada / C condutores / B bombeiros forestais)
Período de 12 meses (brigadas fixas)
Na actualidade 84 brigadas de 7 = 588 persoas
Creamos 126 brigadas de 5 = 126XB + 126C + 378B = 630 persoas
Teriamos logo que ampliar o cadro de persoal no inverno en 630 – 588 = + 42
Facendo quendas de 4/2 durante este período: 4 días de traballo e 2 de descanso de
7/8 horas teríamos diariamente 126 x 2/3 = 84 brigadas de 5 traballando e librando
xuntas, ou sexa, as mesmas que agora.
Precisaríamos pasar 42 xefes de brigadas de 9 a 12 meses e converter 42 bombeiros
fixos a bombeiros condutores fixos.
Período de 9 meses (brigadas fixas descontinuas)

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Na actualidade e durante este período traballan ademais das 84 brigadas fixas
outras 56 brigadas de 7 = 392 persoas
Se creamos para este mesmo período 84 brigadas de 5 = 420 persoas
Teriamos logo que ampliar o cadro de persoal en 420 – 392 = + 28
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Facendo quendas de 4/2 durante este período: 4 días de traballo e 4 de descanso de
7/8 horas teríamos diariamente 84 x 2/3 = 56 brigadas de 5 traballando e librando
xuntas, as mesmas que agora.
Precisaríamos para elo contratar 28 Xefes de Brigada e converter 28 bombeiros de 9
a bombeiros condutores de 9 meses.
Campaña
1.- As 210 brigadas fixas e fixas descontinuas (126 + 84) traballando e librando
xuntas en xornadas alternas de 10 horas (105 brigadas diarias) durante 4 meses
(xullo a outubro).

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

2.- As 137 brigadas de campaña da Xunta en quendas 4/2 durante 6 meses
3.- As 250 brigadas de reforzo de campaña de concellos/SEAGA en quendas de 4/2
durante 6 meses
Cobertura actual prevista por distrito e día en campaña = (140 + 137 x 2/3) + (250 x
2/3) = 398 brigadas /19 = 21 brigadas / día por distrito
Cobertura prevista media por distrito e día en campaña = 126 brigadas de 12 meses
+ 84 brigadas de 6 meses = 210 brigadas / 2 (cada día a metade) = 105 + reforzo de
campaña (137 + 250 = 387 x 2/3) = 363 brigadas /19 = 19 brigadas / día por distrito
Persoal Total
Na campaña 2018 = (84 x 7) + (56 x 7) + (151 x 4) + (279 de concellos o ano pasado
con 1.311 persoas) = 570 brigadas con 2.895 persoas
Proposta = (126 x 5) + (84 x 5 ) + (137 x 5) + (250 x 5) = 597 brigadas con 2.985
persoas
Diferencia = 27 brigadas e 90 persoas máis.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Resumo da proposta
1.- Fixos todo ano
1.1 Pasar 42 xefes de brigada de fixos descontinuos de 9 meses a fixos todo o ano.
1.2 Reconverter 42 bombeiro fixos a condutores fixos.
2.- Fixos descontinuos de 9 meses
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2.1 Contratar 28 xefes de brigadas.
2.2 Reconverter 28 bombeiros fixos descontinuos a condutores fixos
3. Campaña de 6 meses.
3.1 Contratar un bombeiro forestal máis para as 137 brigadas de campaña previstas
pola Xunta.
3.2 Constituír 250 brigadas de 5 compoñentes como reforzo de campaña nas
condicións que se indican neste informe.
En total estamos falando de:

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

1.- Pasar de 84 brigadas fixas de 7 a 126 de 5 (84 diarias), e 588 persoas fronte a 630
(42 máis).
2.- Pasar de 56 brigadas fixas descontinuas de 7 a 84 de 5 (56 diarias), e 392 persoas
fronte ás 420 actuais (28 máis)
3.- Manter as 137 brigadas de campaña pero agora con 5 compoñentes (137
bombeiros máis).
4.- Contratar unhas 250 brigadas de 5 compoñentes como reforzo de campaña.
Os custes salariais a maiores serían:
1.- 42 xefes de brigada x 12 meses x 1.769 = 891.576 €
2.- 28 xefes de brigada x 9 meses x 1.769 = 445.788 €
3.- Conversión de 42 bombeiros de 12 meses a bombeiros condutores:
42 x 12 x 18 = 9.072 €
4.- Conversión de 28 bombeiros de 9 meses a bombeiros condutores:
28 x 9 x 18 = 4.536 €

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

5.- Contratación de 137 bombeiros para as brigadas de campaña da Xunta
137 x 1.462 = 200.294 €
Incremento total do custe = 1.551.266 €
Tendo en conta que o custe das 250 brigadas de reforzo de campaña, todas de 5
compoñentes, non vai variar moito respecto dos custes de anos anteriores en
brigadas de concellos (o ano pasado conformáronse 279 brigadas conveniadas de
entre 4 e 5 compoñentes), estamos a falar de que o operativo proposto viría custar
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a maiores un millón e medio de euros máis, cantidade que, coas importantes
avantaxes que presenta o modelo, entendemos é perfectamente asumible.
Se a isto engadimos o custe de pasar os 420 fixos descontinuos que se propoñen no
informe a fixos de todo o ano, estariamos falando dun custe total aproximado duns
3,5 M€.
Existen ademais outros gastos anuais que afronta a comunidade autónoma na loita
contra incendios, como por exemplo os 600.000 € que destina a Consellería do
Medio Rural á Operación Centinela, e que, entendemos, deberían ser obxecto de
revisión en canto á conveniencia de manter programas como este ou similares.
Comparativa resumo

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Persoal:
Actual: 2.895 persoas en 570 brigadas
Proposta: 2.985 persoas en 597 brigadas (27 brigadas e 90 persoas máis)
Cobertura (en brigadas / Distrito / día)
Campaña 2018: 140 + 151*2/3 + 279 * 2/3 = 426/19 = 22,4
Proposta: 210/2 + (137+250)*2/3 = 363/19 = 19,1
Hai que ter en conta que coa nova RPT da Consellería do Medio Rural “perdéronse”
14 brigadas en campaña ao pasar das 151 existentes (125 de TRAGSA + 26 de
TRAGSA) ás 137 actuais que figuran na RPT.
Custes a maiores deste persoal: + 1.551.266 €
Os aspectos máis relevantes da proposta son:

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1.- Todas as brigadas terán a mesma configuración cun total de 5 compoñentes (1
xefe de brigada, 1 condutor e 3 bombeiros forestais).
2.- Todas as brigadas fixas e fixas descontinuas da Xunta traballarán durante 8
meses en quendas de 4 días e 2 de descanso con xornadas de 7/8 horas; e durante 4
meses (xullo a outubro) en días alternos con xornadas de 10 horas.
3.- As brigadas de campaña da Xunta de 6 meses traballarán cun sistema 4/2.
4.- Debe asegurarse un reforzo de campaña de 6 meses cunhas 250 brigadas de 5
compoñentes traballando cun sistema 4/2 e conformadas ben por brigadas de
concello ben por brigadas de SEAGA nas condicións que se indican noutro apartado
deste informe.
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5.- Ao se crear 126 brigadas de 12 meses fronte ás 84 actuais, e 84 brigadas de 9
meses fronte as 56 actuais pero traballando cun sistema 4/2, mantemos as mesmas
brigadas diarias ca hoxe durante 6 meses. Deste xeito diminuímos a temporalidade
e non perdemos cobertura territorial.
CONCLUSIÓNS
Esta proposta mellora sensiblemente o sistema actual polas seguintes razóns:

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

1.- Mantemos durante 6 meses a mesma cobertura territorial que a actual pero
reducimos a temporalidade e creamos unidades operativas completas e estables,
favorecendo neste período a realización de labores de mantemento das
instalacións, queimas prescritas ou traballos preventivos, hai tempo para a
formación do persoal e a preparación física, e a concesión de permisos e vacacións
non debilita tanto o sistema como na actualidade.
2.- Mantemos unha axeitada cobertura territorial durante a época de perigo alto, e,
inda que se perden algunhas brigadas por distrito respecto doutros anos, mellórase
substancialmente a eficacia e o rendemento polas seguintes razóns:
2.1 As brigadas profesionais (fixas e fixas descontinuas) traballarán e librarán xuntas
mediante un sistema de rotación en días alternos durante a campaña de verán,
asegurándose así e durante o período de perigo alto un rendemento máis alto do
persoal mellor preparado.
2.2 Todo o persoal de extinción dependerá ben directamente da Xunta de Galicia ou
ben dunha empresa pública galega como SEAGA, e só se deberían constituír
brigadas conveniadas cos concellos para extinción de incendios nas condicións e
requisitos particulares que se expoñen noutro apartado deste informe.
2.3.- Desaparecen os “reforzos de verán” e todo o persoal traballará como mínimo 6
meses ao ano.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.4 A distribución territorial do persoal que se propón máis adiante, adaptada as
necesidades e características de cada distrito, incrementará aínda máis a eficacia do
operativo de extinción.
3.-. As 2.985 persoas totais do operativo quedarían distribuídas agora do seguinte
xeito: 630 persoas todo o ano = 21,1% / 420 persoas 9 meses = 14,1% / 1.935
persoas 6 meses = 64,8%.
O feito de que case os dous terzos de todo o persoal traballe agora como mínimo 6
meses ao ano, supón unha importante diminución no nivel de temporalidade
respecto do modelo que se viña aplicando en anos anteriores.
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4.- Disporase sempre de brigadas completas co seu mando e o seu condutor,
conformarán un auténtico equipo preparado para desprazarse de inmediato a
calquera alarma, e ademais a operatividade das brigadas fixas e fixas descontinuas
durante a campaña de verán (de xullo a outubro) mellorará sensiblemente ao
incorporarse ao traballo logo de librar completa a xornada anterior, algo a ter en
conta en crisis como a que sufrimos en outubro de 2017, en que a xente, logo de 3
ou 4 xornadas seguidas de intenso combate estaba exhausta.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

5.- Con este sistema aprovéitanse os puntos de encontro, os vehículos e as
ferramentas das brigadas fixas e fixas descontinuas ao ser o mesmo o número de
brigadas traballando diariamente.
En definitiva, cremos que o modelo debe ir na liña de TER MENOS XENTE PERO
MÁIS TEMPO E MELLOR FORMADA, ou o que é o mesmo: non se trata de ter máis
recursos, senón de saber xestionalos; formando, adestrando e equipando
debidamente o persoal. Favorecemos así que o persoal vexa o SPIF como un lugar
onde poder gañarse a vida dignamente e desenvolver nel as súas potencialidades, e
non como un mero lugar de paso para ir tirando ata o ano que vén.
Polas mesmas razóns aducidas o persoal de 9 meses previsto neste modelo debería
pasar en non moito tempo a fixo todo o ano.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ademais, tendo en conta que a diferenza nos salarios entre bombeiro forestal e
bombeiro forestal condutor é insignificante, e que, non obstante, a ausencia do
condutor pode ser un serio atranco, cando menos e mentres non se aborde a
necesaria re-clasificación do SPIF coa creación de novas categorías como a de
axudante de condutor de motobomba, deberían equipararse estas dúas categorías,
máxime cando a todos eles xa se lles esixe o carné de conducir B.
Finalmente, hai que precisar que esta proposta parte dos datos subministrados pola
administración sobre o operativo que vén traballando os últimos anos, e de como e
en que cantidade se viña repartindo nos distintos períodos, e, a partir de aí,
desenvolvemos o noso modelo e aplicamos os coeficientes correctores por nós
elaborados (ver apartado 8). Non obstante, o ideal sería darlle a dimensión
adecuada ao dispositivo utilizando a inxente cantidade de información en poder da
Consellería e facelo independentemente dos medios cos que conta na actualidade
ou do número de convenios que finalmente se poidan subscribir cos concellos.
Cunha información rigorosa e detallada, como por exemplo o número de lumes, os
tempos de resposta, a incidencia nas franxas horarias ou o número e a eficacia das
intervencións para períodos de tempo moi curtos como semanas ou incluso días,
podería facerse un excelente estudo sobre a correcta dimensión do servizo para
cada distrito e para os distintos períodos do ano.
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7.2. Motobombas
A Unidade Operativa Básica de Intervención debe estar, e de feito así o está na
meirande parte dos casos, conformada por 1 brigada e 1 motobomba baixo o
mando dun axente.
Sendo este o caso, e sabendo que no modelo que propoñemos todas as brigadas
traballan e libran xuntas, de xeito que disporán sempre do seu xefe e condutor,
debería favorecerse tamén a paridade entre o número de brigadas e o número de
condutores de motobomba, asignando a cada brigada a súa motobomba.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Para crear estas unidades operativas básicas as quendas diarias, os horarios e as
localizacións dos condutores de motobomba deberían coincidir coas respectivas das
brigadas operativas, formando así un equipo completo preparado especialmente
para o ataque inicial.
Como é intención da Xunta ampliar o período de contratación de todo o persoal de
campaña a 6 meses, nos que se inclúen os 262 condutores de motobomba, a
distribución con esta previsión quedaría do seguinte xeito:
12 meses: 82 condutores / 9 meses: 167 condutores / 6 meses: 429 condutores
Como en cada un destes períodos temos en total segundo o noso modelo: 126, 210
e 347 brigadas, debería axustarse esta distribución para contar co mesmo número
de condutores nas mesmas quendas e acadar así polo menos un ratio de 1:1

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Necesitaríamos para iso ampliar o período de contratación 3 meses máis sobre o
previsto para 131 condutores de motobomba (44 de 9 meses pasarían a 12 meses, e
87 de 6 meses a 9 meses), e sería preciso contratar 5 condutores máis como reforzo
de campaña.
7.3. Axentes e técnicos
As escalas de axentes forestais e axentes facultativos medioambientais viron
melloradas sensiblemente as súas condicións de traballo logo das negociacións que
finalizaron co recente acordo sobre prestación de servizos, feito efectivo pola Orde
da Xunta de Galicia do 18 de xaneiro deste ano, nas que se contempla, entre outras
melloras: quendas de 10/12 horas de garda con descanso semanal mínimo de 48
horas consecutivas, cobro de dietas e determinadas compensacións e
complementos salariais como gratificacións por servizos extraordinarios.
Porén, a postura da administración autonómica que resultou ser moi receptiva coas
demandas dos axentes forestais, non parece, polo menos de momento, ser a
mesma co corpo de técnicos de grao superior e medio do SPIF, que xunto cos
anteriores son o persoal que ostenta a maior responsabilidade, tanto na dirección e
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control de traballos de campo como sobre todo por asumir as funcións de
directores de extinción nos lumes que se producen en Galicia todos os anos.
O persoal técnico dos SDCIF dos grupos A1 e A2 desenvolve o seu traballo de gardas
durante o período extraordinario nunhas condicións que, en moitos casos, se poden
cualificar de lamentables. Entre outras porque: a instrución pola que se rexen os
seus servizos ten máis de 10 anos de antigüidade, realizan gardas de 24 horas que
en moitos casos son presenciais, e non dispoñen nin sequera dun espazo, ben nos
CCD ou nos CCP, onde se poder mudar ou facer un descanso en tan longa xornada.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Precísase logo e con urxencia mellorar as condicións de traballo deste colectivo,
abonar as dietas correspondentes e compensar debidamente as horas localizables
que finalmente sexan de presenza física, considerándoas, por exemplo, como horas
extraordinarias ou ben entrando no cómputo anual da xornada ordinaria.
Por outra banda e dende o ano 2012 en que desapareceron os 28 técnicos de apoio
en campaña, só se conta cun técnico de garda por distrito e día, e que, ou ben fai
labores de coordinación e organización de medios, ou ben asume a dirección dos
incendios máis graves sobre o terreo, especialmente nos GIF e nas situacións
operativas 2, tendo que ser substituído no CCD polo xefe do distrito, máximo
responsable dese territorio e que se converte así na persoa que a administración
aproveita “para todo” durante as 24 horas do día os 365 días do ano. Esta situación,
que remata por estragar tanto física como mentalmente a persoas con tan alta
responsabilidade en distritos especialmente castigados polos lumes, debe
solucionarse contratando cando menos durante a época de perigo alto e polo
menos neses distritos 2 técnicos de reforzo: un como apoio aos técnicos de garda
entrando nas quendas, e outro de apoio ao xefe do distrito.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Algo semellante acontece nos CCP, en que o xefe do servizo vese forzado con
frecuencia a desatender as súas tarefas de xefe de garda para desprazarse aos
incendios. Sería preciso dispor de 2 técnicos de apoio nos CCP coa misión de:
desprazarse aos incendios máis graves para avaliar e informar da situación, apoiar
ao director de extinción cando sexa preciso, e servir de enlace con outras forzas e
grupos participantes.

7.4. Emisoristas e vixilantes
Dadas as carencias en persoal que se detectan habitualmente para atender os CCD
e incluso os CCP, sobre todo durante a época de perigo baixo e medio, período no
que se conceden preferentemente os permisos e vacacións, e na que non existe o
reforzo de campaña conformado na actualidade por 69 emisoristas, os responsables
dos SPIF vense na necesidade de apelar á voluntariedade e boa disposición doutras
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persoas como poden ser os vixilantes ou os seus propios técnicos para atender o
servizo do 085, ou incluso a atendelos eles mesmos, xa que, por moi lamentable
que sexa, son moitas as veces en que o xefe de distrito ou incluso o xefe de servizo
vese na necesidade de atender o 085 ou as emisoras.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Por esta razón deberán recuperarse algúns dos 50 postos de emisorista “perdidos”
na remodelación do 2012, ampliarse o período de contratación dalgúns dos
emisoristas de campaña, e pasar o persoal fixo descontinuo de 9 meses a laboral
fixo, a fin de que nas épocas de perigo baixo e medio haxa sempre e como mínimo 2
emisoristas diarios por distrito, único xeito de atender cando menos os servizos de
mañá e de tarde.
De forma similar, e tal e como se apunta noutro apartado deste informe, deberán
recuperarse, ao igual que no caso dos emisoristas, algúns dos vixilantes “perdidos”
en 2012 e que ascenderon a un total de 103, co conseguinte peche dun gran
número de casetas de vixilancia en Galicia.
7.5. Unidades Operativas Provinciais
Relacionado co exposto no apartado anterior sería convinte que cada provincia,
segundo a incidencia dos lumes nos seus distritos, dispuxera de unidades operativas
provinciais ou núcleos de reforzo e apoio para incendios especialmente virulentos,
ben por estarmos diante un GIF, ben por se declarar unha situación operativa 2, ou
polas dúas cousas.
Estas unidades de alta cualificación, estarían formadas por 1 técnico ou axente, 3
brigadas de 5 compoñentes, 3 motobombas e 1 camión gran-cisterna, con persoal
experimentado e debidamente formado. Dependerían directamente dos servizos
provinciais e estarían dispostas a actuar de xeito inmediato no momento en que
foran requiridas. A misión destas unidades sería a de apoiar ao director técnico de
extinción e aos outros medios despregados.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Estamos a falar da creación de unidades de elite, formadas por persoal altamente
cualificado e cunha excelente preparación física; dependente dos CCP e con base
nos distritos máis afectados polos lumes.
A creación de unidades de elite como núcleos de reforzo para situacións
excepcionais, será tamén un acicate para un traballo que, como este, ten unha forte
carga vocacional, e onde, precisamente por esa razón, ao persoal debe dárselle a
oportunidade de promocionarse e ascender na carreira profesional.
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7.6. Listas e incorporacións
Por sorprendente que poida parecer nun dispositivo tan esixente e necesario, é moi
frecuente que as baixas ou ausencias por permisos e vacacións que se producen no
SPIF, xa sexan de curta ou longa duración, xa entre persoal laboral ou funcionario,
tarden semanas ou incluso meses en cubrirse.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Esta situación produce notables distorsións, fortes debilidades no operativo de
extinción, e innumerables molestias que, moitas veces e tal e como se manifestou
no apartado anterior, só se logran superar apelando á voluntariedade dun persoal
que, por dedicarse a tarefas que non lle corresponden desatende as súas propias.
É preciso e urxente artellar un sistema eficaz que facilite a cobertura das baixas polo
sistema de listas á maior brevidade, especialmente durante a campaña, de xeito
similar a como hoxe acontece, por exemplo, en servizos como o SERGAS, nos que a
cobertura de vacantes por listas é case inmediata.
8. Redistribución territorial
Debe facerse a distribución atendendo especialmente ao número de incendios e ás
hectáreas queimadas en cada distrito forestal, tendo en conta que a incidencia ao
longo do territorio galego é moi variable e dispar; pero tamén a outros factores,
como por exemplo, a superficie do distrito, a masa forestal presente, a poboación
residente, o número de núcleos habitados, as vías de comunicación existentes e os
tempos de reacción, a tipoloxía de cultivos e os modelos de combustible; ou as
condicións climáticas particulares, de xeito que se poida facer unha distribución dos
medios lóxica e consecuente, especialmente en canto ao número de brigadas e
motobombas que debe ter cada distrito para atender as alarmas que nel poidan
xurdir, e tamén, por exemplo, para definir o número de casetas de vixilancia e o
persoal necesario para cubrir ese servizo.
Trataríase pois de establecer un algoritmo que non só nos axude a saber cal sería a
distribución idónea dos medios que temos hoxe (ou mellor os que se propoñen no
presente informe); senón sobre todo a definir cal sería o operativo ideal en cada
período de tempo para cubrir con garantías todo o territorio dun distrito, tendo en
conta as súas características e a incidencia sobre el da actividade incendiaria, inda
que iso supoña novos reforzos e incorporacións, e que, atendendo aos orzamentos
dispoñibles, irían dotándose progresivamente.
Non obstante, preséntanse neste informe unhas táboas de aproximación ao que
debería ser a distribución ideal das brigadas por distrito así como a súa distribución
por períodos de tempo, elaboradas mediante a aplicación duns coeficientes de
reparto (táboa nº 2) obtidos das medias ponderadas dos últimos 10 anos dos
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seguintes factores: superficie do distrito, número de incendios, superficie arborada
queimada e superficie rasa (táboa nº 1).
DATOS SOBRE SUPERFICIE DISTRITOS, Nº DE LUMES E SUPERFICIE QUEIMADA
Superficie Distritos
Distrito

Superficie % Sup Distritos
Distritos (Km2)
/ Galicia

1501 FERROL
1502 BERGANT.-MAR. CORUÑESAS
1503 SANTIAGO-MESETA INTERIOR
1504 BARBANZA
1505 FISTERRA

Total Coruña
2706 A MARIÑA LUCENSE
2707 FONSAGRADA-OS ANCARES
2708 TERRA DE LEMOS
2709 LUGO-SARRIA
2710 TERRA CHÁ

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Total Lugo
3211 O RIBEIRO-ARENTEIRO
3212 MIÑO-ARNOIA
3213 VALDEORRAS-TRIVES
3214 VERÍN-VIANA
3215 A LIMIA

Total Ourense
3616 DEZA-TABEIRÓS
3617 O CONDADO-A PARADANTA
3618 VIGO-BAIXO MIÑO
3619 CALDAS-O SALNÉS

Total Pontevedra
Total Galicia

1.554,30
1.890,00
2.296,90
962,40
1.246,80
7.950,40
1.395,50
1.728,20
1.981,30
2.617,00
2.134,90
9.856,90
959,30
1.514,30
1.714,10
1.753,50
1.332,30
7.273,50
1.555,80
674,30
936,20
1.328,30
4.494,60
29.575,40

5,26%
6,39%
7,77%
3,25%
4,22%
26,88%
4,72%
5,84%
6,70%
8,85%
7,22%
33,33%
3,24%
5,12%
5,80%
5,93%
4,50%
24,59%
5,26%
2,28%
3,17%
4,49%
15,20%

Datos Incendios 2008 - 2017
Número de incendios
Número

841
1.895
1.803
1.395
999
6.933
293
667
1.275
1.908
1.042
5.185
1.715
2.669
2.699
4.346
2.252
13.681
1.676
1.857
2.297
2.012
7.842
33.641

% Núm
Incendios

2,50%
5,63%
5,36%
4,15%
2,97%
20,61%
0,87%
1,98%
3,79%
5,67%
3,10%
15,41%
5,10%
7,93%
8,02%
12,92%
6,69%
40,67%
4,98%
5,52%
6,83%
5,98%
23,31%

Media anual S. queimada
(Número) Arborada (Ha)

84,10
189,50
180,30
139,50
99,90
693,30
29,30
66,70
127,50
190,80
104,20
518,50
171,50
266,90
269,90
434,60
225,20
1368,10
167,60
185,70
229,70
201,20
784,20
3.364,10

1.618
1.339
2.657
4.269
1.811
11.694
319
3.326
1.928
1.534
752
7.859
6.786
4.163
3.123
7.656
6.801
28.528
1.394
13.676
7.168
4.207
26.445
74.526

Superficie queimada

% Sup.
Queimada
Arbolada

2,17%
1,80%
3,56%
5,73%
2,43%
15,69%
0,43%
4,46%
2,59%
2,06%
1,01%
10,54%
9,11%
5,59%
4,19%
10,27%
9,13%
38,28%
1,87%
18,35%
9,62%
5,65%
35,48%

S. Queimada
% Sup.
S. Queimada
Rasa (Ha) Queimada rasa
Total

1.481
1.116
2.248
3.244
3.822
11.911
264
5.266
3.853
3.910
1.361
14.653
8.431
9.778
25.259
33.989
15.832
93.289
3.625
6.302
2.077
1.122
13.126
132.979

1,11%
0,84%
1,69%
2,44%
2,87%
8,96%
0,20%
3,96%
2,90%
2,94%
1,02%
11,02%
6,34%
7,35%
18,99%
25,56%
11,91%
70,15%
2,73%
4,74%
1,56%
0,84%
9,87%

3.099
2.455
4.905
7.512
5.633
23.605
583
8.592
5.781
5.444
2.113
22.512
15.217
13.941
28.382
41.645
22.633
121.818
5.019
19.979
9.245
5.329
39.571
207.506

% Sup.
Queimada
Total

1,49%
1,18%
2,36%
3,62%
2,71%
11,38%
0,28%
4,14%
2,79%
2,62%
1,02%
10,85%
7,33%
6,72%
13,68%
20,07%
10,91%
58,71%
2,42%
9,63%
4,46%
2,57%
19,07%

Media anual
(Sup. queim.)

309,87
245,51
490,51
751,24
563,34
2.360,47
58,32
859,19
578,05
544,35
211,30
2.251,20
1.521,66
1.394,10
2.838,20
4.164,52
2.263,27
12.181,75
501,89
1.997,88
924,49
532,88
3.957,13
20.750,56

Táboa nº 1. Elaborada polo autor a partir de información facilitada pola DXDM

Nestas táboas sinálase:
-

-

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

-

A distribución ideal resultante por distrito de todas as brigadas que aparecen
no borrador da RPT da Consellería (fixas, fixas descontinuas e de campaña),
máis as suxeitas a convenio cos concellos (táboa nº 3).
A distribución ideal resultante por distrito das brigadas de concello do ano
pasado, así como o total sumadas ás da Xunta segundo o reparto da RPT (táboa
nº 4)
A distribución resultante por distrito das brigadas tal e como se propón a súa
reorganización no presente informe (punto 7.1) (táboa nº 5)

Este modelo é, por suposto, mellorable se introducimos outros factores
determinantes que xa se citaron antes, e tamén é obvio que a ponderación utilizada
pode ser diferente. Non obstante, entendemos que as táboas elaboradas serven
cando menos para darnos unha idea de cales son os distritos que deben ser mellor
atendidos e defendidos, e cales parecen estar sobre-protexidos tendo en conta a
incidencia dos lumes nos últimos dez anos neses territorios.
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COEFICIENTES CORRECTORES EN FUNCIÓN DE SUPERFICIE, Nº DE LUMES E SUP. QUEIMADA
Ponderación

10
% Sup.
Distritos

Distrito
1501 FERROL

5,26%
6,39%
7,77%
3,25%
4,22%
26,88%
4,72%
5,84%
6,70%
8,85%
7,22%
33,33%
3,24%
5,12%
5,80%
5,93%
4,50%
24,59%
5,26%
2,28%
3,17%
4,49%
15,20%

1502 BERGANT.-MAR. CORUÑESAS
1503 SANTIAGO-MESETA INTERIOR
1504 BARBANZA
1505 FISTERRA

Total Coruña
2706 A MARIÑA LUCENSE
2707 FONSAGRADA-OS ANCARES
2708 TERRA DE LEMOS
2709 LUGO-SARRIA
2710 TERRA CHÁ

Total Lugo
3211 O RIBEIRO-ARENTEIRO
3212 MIÑO-ARNOIA
3213 VALDEORRAS-TRIVES
3214 VERÍN-VIANA
3215 A LIMIA

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Total Ourense
3616 DEZA-TABEIRÓS
3617 O CONDADO-A PARADANTA
3618 VIGO-BAIXO MIÑO
3619 CALDAS-O SALNÉS

Total Pontevedra

2,50%
5,63%
5,36%
4,15%
2,97%
20,61%
0,87%
1,98%
3,79%
5,67%
3,10%
15,41%
5,10%
7,93%
8,02%
12,92%
6,69%
40,67%
4,98%
5,52%
6,83%
5,98%
23,31%

25
% Sup.
Queimada
arborada

15
% Sup.
Queimada rasa

2,17%
1,80%
3,56%
5,73%
2,43%
15,69%
0,43%
4,46%
2,59%
2,06%
1,01%
10,54%
9,11%
5,59%
4,19%
10,27%
9,13%
38,28%
1,87%
18,35%
9,62%
5,65%
35,48%

40
% Sup.
Queimada

1,11%
0,84%
1,69%
2,44%
2,87%
8,96%
0,20%
3,96%
2,90%
2,94%
1,02%
11,02%
6,34%
7,35%
18,99%
25,56%
11,91%
70,15%
2,73%
4,74%
1,56%
0,84%
9,87%

1,49%
1,18%
2,36%
3,62%
2,71%
11,38%
0,28%
4,14%
2,79%
2,62%
1,02%
10,85%
7,33%
6,72%
13,68%
20,07%
10,91%
58,71%
2,42%
9,63%
4,46%
2,57%
19,07%

Media
Ponderada
2,49
4,03
4,60
4,20
2,95
18,26
1,04
3,29
3,65
4,68
2,68
15,33
6,10
6,98
8,49
13,45
7,86
42,89
3,89
8,29
6,37
4,98
23,53

Táboa nº 2. Elaborada polo autor a partir de información facilitada pola DXDM

REPARTO IDEAL DAS BRIGADAS ACTUAIS RECOLLIDAS NA RPT
Distritos
I - Ferrol
II - Bergantiños-Mariñas
III - Santiago - Meseta interior
IV - Barbanza
V - Fisterra
TOTAL CORUÑA
VI - Mariña Lucensa
VII -A Fosagrada - Os Ancares
VIII - Terra de Lemos
IX - Lugo - Sarria
X - Terra Chá
TOTAL LUGO
XI - Ribeiro - Arenteiro
XII - Miño Arnoia
XIII - Valdeorras - Trives
XIV - Verín - Viana
XV - A Limia
TOTAL OURENSE
XVI - Deza - Tabeirós
XVII - O Condado - Paradanta
XVIII - Vigo - Baixo Miño
XIX - Caldas - O Salnés
TOTAL PONTEVEDRA

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

50
% Núm.
Incendios

Brigadas de Brigadas de Brigadas de Brigadas de
12 meses
9 meses
campaña
concello
3
5
5
3
3
19
4
5
5
5
4
23
3
6
6
6
6
27
3
3
5
4
15
84

2
3
4
2
1
12
2
4
4
3
3
16
2
3
4
3
4
16
2
2
3
1
8
52

4
5
5
7
8
29
4
7
7
6
5
29
5
5
7
7
7
31
8
14
14
12
48
137

10
18
14
15
11
68
15
13
16
19
14
77
25
24
8
23
27
107
5
3
6
13
27
279

Total
brigadas
19
31
28
27
23
128
25
29
32
33
26
145
35
38
25
39
44
181
18
22
28
30
98
552

Reparto
teórico
brigadas
14
22
25
23
16
100
6
18
20
26
15
85
34
39
47
74
43
237
22
46
35
27
130
552

DIF
-5
-9
-3
-4
-7
-28
-19
-11
-12
-7
-11
-60
-1
1
22
35
-1
56
4
24
7
-3
32

Táboa nº 3. Elaborada polo autor a partir de información facilitada pola DXDM

Á vista da táboa nº 3, onde se reflicte a distribución das brigadas que estiveron
operativas ata o ano pasado, vemos que as catro provincias preséntanse en dúas
parellas de resultados claramente inversos: a provincia da Coruña aparece cunha
“sobre-protección” en grao semellante á desprotección que presenta a provincia de
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Pontevedra, e o mesmo acontece coas provincias de Lugo e Ourense inda que a un
nivel aínda máis elevado de descompensación.
Tendo en conta, non obstante, que as brigadas fixas e fixas descontinuas levan anos
asentadas nos seus territorios, e que as 137 brigadas de campaña xa aparecen
distribuídas por comarca na RPT, apórtase unha nova táboa nº 4 onde se indica
como deberían distribuírse sobre o territorio segundo este modelo as 279 brigadas
dependentes dos concellos o pasado ano. Neste caso comprobamos que é agora a
provincia de Pontevedra onde o reforzo de verán debería incrementarse máis, nun
nivel semellante á “sobre-protección” que presenta a provincia de Lugo.
REPARTO TEÓRICO DAS BRIGADAS DE CONCELLO E TOTAL SPIF S/REPARTO XUNTA

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Distritos
I - Ferrol
II - Bergantiños-Mariñas
III - Santiago - Meseta interior
IV - Barbanza
V - Fisterra
TOTAL CORUÑA
VI - Mariña Lucensa
VII -A Fosagrada - Os Ancares
VIII - Terra de Lemos
IX - Lugo - Sarria
X - Terra Chá
TOTAL LUGO
XI - Ribeiro - Arenteiro
XII - Miño Arnoia
XIII - Valdeorras - Trives
XIV - Verín - Viana
XV - A Limia
TOTAL OURENSE
XVI - Deza - Tabeirós
XVII - O Condado - Paradanta
XVIII - Vigo - Baixo Miño
XIX - Caldas - O Salnés
TOTAL PONTEVEDRA

Brigadas de
reforzo
10
18
14
15
11
68
15
13
16
19
14
77
25
24
8
23
27
107
5
3
6
13
27
279

Reforzo de
Reforzo de
campaña
campaña
modelo
real
7
10
11
18
13
14
12
15
8
11
51
68
3
15
9
13
10
16
13
19
8
14
43
77
17
25
19
24
23
8
38
23
22
27
119
107
11
5
23
3
18
6
14
13
66
27
279
279

DIF
-3
-7
-1
-3
-3
-17
-12
-4
-6
-6
-6
-34
-8
-5
15
15
-5
12
6
20
12
1
39

Brigadas
totais reais
19
31
28
27
23
128
25
29
32
33
26
145
35
38
25
39
44
181
18
22
28
30
98
552

Brigadas
totais
modelo
16
24
27
24
20
111
13
25
26
27
20
111
27
33
40
54
39
193
24
42
40
31
137
552

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Táboa nº 4. Elaborada polo autor a partir de información facilitada pola DXDM

Na táboa nº 5 indícase a distribución teórica do modelo proposto neste informe, ou
sexa, das 210 brigadas con 5 compoñentes fixas e fixas descontinuas como produto
da reconversión e adaptación das brigadas actuais de 7 compoñentes, e das 137
brigadas de campaña agora da Xunta de Galicia máis as 250 brigadas de reforzo de
campaña que se constituirán a través dos concellos ou da empresa SEAGA.
Por último, incorpórase unha última táboa xeral nº 6, onde se recollen todos os
medios aos que se fai referencia na resposta á pregunta número 4 do Parlamento
Galego. Aparecen nesta táboa as brigadas que se indican na táboa nº 5 máis as
helitransportadas, os GES e as vixilancias móbiles das que se fala noutro apartado.
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REPARTO TEÓRICO DAS BRIGADAS DA XUNTA E DE REFORZO DE CAMPAÑA
Bri gadas de 12 e
9 meses

Di stri tos

I - Ferrol

8

10

18

10

12

16

28

16

III - Santiago - Meseta i nteri or

14

18

32

19

IV - Barbanza

8

16

24

14

V - Fisterra

6

11

17

10

48

71

119

71

9

4

13

7

14

13

27

15

VI - Mari ña Lucensa
VII -A Fosagrada - Os Ancares
VIII - Terra de Lemos

14

14

28

16

IX - Lugo - Sarri a

12

18

30

18

X - Terra Chá
TOTAL LUGO
XI - Ri bei ro - Arentei ro
XII - Miño Arnoi a

11

10

21

12

60

59

119

69

8

24

32

20

14

27

41

25

XIII - Val deorras - Trives

15

33

48

29

XIV - Verín - Vi ana

14

52

66

41

XV - A Li mia
TOTAL OURENSE
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Bri gadas/dia
efecti vas en
campaña

II - Berganti ños-Mariñas

TOTAL CORUÑA

15

30

45

27

66

166

232

143

XVI - Deza - Tabei rós

8

15

23

14

XVII - O Condado - Paradanta

8

32

40

25

12

25

37

22

8

19

27

16

36

91

127

78

210

387

597

361

XVIII - Vi go - Bai xo Mi ño
XIX - Cal das - O Sal nés
TOTAL PONTEVEDRA

Táboa nº 5. Elaborada polo autor a partir de información facilitada pola DXDM

REPARTO TOTAL DE MEDIOS
Coef. de
ponderación

Distritos

Brigadas

Reforzo de campaña

Vixiancia

Brigadas

Xunta

Concellos/SEAGA

móvil

CMV + AVF
(2/3 ud.)

(5 ud.)

(5 ud.)

(2 ud.)

I - Ferrol

0,02485

9

6

2

II - Bergantiños-Mariñas

0,04031

14

10

2

III - Santiago - Meseta interior

0,04601

16

11

2

IV - Barbanza

0,04197

14

11

2

V - Fisterra

0,02945

10

7

2

Total Coruña

0,18259

63

45

10

VI - Mariña Lucensa

0,01044

4

3

2

VII -A Fosagrada - Os Ancares

0,03285

11

8

4

VIII - Terra de Lemos

0,03646

13

9

2

IX - Lugo - Sarria

0,04676

16

12

2

X - Terra Chá

0,02676

9

7

2

Total Lugo

Brigadas HT+
Brigadas GES
Especiais

Brigadas
Totais

% Reparto
Brigadas

35

4

7

164

20,00%

20

4

7

135

16,46%

10

10

7

313

38,17%

25,37%

0,15328

53

39

12

XI - Ribeiro - Arenteiro

0,06101

21

15

5

XII - Miño Arnoia

0,06978

24

17

4

XIII - Valdeorras - Trives

0,08488

30

21

7

XIV - Verín - Viana

0,13454

47

34

8

XV - A Limia

0,07865

27

20

6

0,42886

149

107

30

XVI - Deza - Tabeirós

0,03894

14

10

4

XVII - O Condado - Paradanta

0,08287

29

21

5

XVIII - Vigo - Baixo Miño

0,06369

22

16

5

XIX - Caldas - O Salnés

0,04977

17

12

4

0,23527

82

59

18

35

7

7

208

347

250

70

100

25

28

820

Total Ourense

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Bri gadas
totais
segundo
model o

Reforzo de
campaña

Total Pontevedra
TOTAL GALICIA

Táboa nº 6. Elaborada polo autor a partir de información facilitada pola DXDM

É evidente que os “desaxustes” na redistribución que se reflicten nas táboas ou os
que se detecten noutros modelos máis elaborados ao se incorporar outros factores,
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deberán corrixirse mediante unha distribución xusta de, polo menos, as brigadas de
reforzo.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Por moi baixa que sexa a incidencia dos lumes nalgúns distritos e por moi alta que
sexa noutros, é evidente que non se debe facer o axuste detraendo as brigadas que
indica o modelo para o conxunto total do operativo actual; pero si se pode, e
debería facerse, compensar debidamente aos distritos máis necesitados cos
reforzos denominados “de campaña”, inda que só sexa coas 250 brigadas a se
constituír mediante convenio cos concellos ou con SEAGA, facendo a redistribución
tal e como se indica na táboa nº 5, e que difire sensiblemente da que se leva
aplicado ata agora. Por esta razón é de lamentar que a Consellería de Medio Rural
aprobara a RPT sen esperar a recibir este informe, pois nela xa aparecen
territorializadas as 137 brigadas de campaña dependentes da Xunta de Galicia.
Con todo, o que si é certo e que, cando menos, o modelo apunta unhas tendencias
que sen dúbida debería ter en conta a Xunta á hora de definir o seu operativo, e de
como debería este distribuírse, tanto xeográfica como temporalmente,
especialmente á hora de reforzar os distritos máis necesitados.. E non só iso, o
modelo tamén está sinalando os efectos dos fenómenos climáticos adversos, con
clara incidencia nos distritos do sur e do leste de Galicia.

CADRO COMPARATIVO SITUACIÓN ACTUAL/ALTERNATIVA
SITUACIÓN ACTUAL PLADIGA

REPARTO TEÓRICO

PROVINCIA
Nº MEDIOS

%

Nº MEDIOS

%

A CORUÑA

133

24,09

108

18,09

LUGO

121

21,92

92

15,41

OURENSE

168

30,43

256

42,88

PONTEVEDRA

130

23,55

141

23,62

GALICIA

552

597

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
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Táboa nº 7. Elaborada polo autor a partir de información facilitada pola DXDM

Así, por exemplo, e tal como se indica na táboa comparativa nº 7 onde se recolle o
reparto das brigadas da DXDM, de SEAGA e dos concellos segundo aparecen na
táboa xeral nº 6, na provincia de Ourense e malia presentar o 41% dos lumes e o
59% da superficie total queimada en Galicia nos últimos 10 anos, o reparto de
brigadas proposto pola Xunta atribúelle a esta provincia unicamente o 30% das
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brigadas dispoñibles na actualidade. Porén, e segundo o modelo, corresponderíalle
a esta provincia o 43%, e a Ourense xunto con Pontevedra os dous terzos dos
medios terrestres do SPIF, datos que concordan co risco incendiario e a deriva
climática.
Por outra banda, e ademais do reparto feito para as brigadas, deberá axustarse o
reparto de condutores de motobomba conforme ao exposto no punto 7.2 deste
informe, onde se propón a paridade coas brigadas de terra.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

9.- Instalacións, seguridade e prevención de riscos
Se en algo coincidiron os sindicatos cando fixeron as súas exposicións ante este
grupo de traballo, foi na denuncia do lamentable estado de moitas das instalacións
do SPIF, especialmente dos chamados puntos de encontro ou bases comarcais das
brigadas fixas e fixas descontinuas da Xunta de Galicia.
En efecto, en moitos casos estas instalación son locais cedidos polos concellos ou
vellas escolas unitarias nunhas condicións moi deficientes e que non reúnen as
condicións esixidas pola normativa vixente. Incluso hai comarcas onde non existe
ningunha instalación, véndose o persoal na necesidade de “campar ao aire libre” ou
aguantar estoicamente os días de chuvia no interior dos seus vehículos.
Trátase dun problema de solución inaprazable, que obriga á administración a actuar
de xeito inmediato no seu deber de poñer ao dispor dun persoal sometido a un
forte estrés e a unhas condicións de traballo extremas unhas instalacións dignas,
debidamente equipadas e cos servizos esenciais a que obriga a vixente lexislación
en materia de seguridade e saúde laboral.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
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Ademais de adaptar as bases comarcais existentes ao que indica a normativa e ás
esixencias da Inspección de Traballo, ou de dotar a aquelas comarcas cos centros
que hoxe non teñen, bótase en falta que non exista anualmente e a nivel provincial
unha partida fixa para o mantemento das instalacións. Non se entende que a
administración non teña previsto un sistema áxil e dotado economicamente dunhas
partidas anuais fixas para arranxar con rapidez os pequenos estragos que se
producen periodicamente por mor do uso ou das condicións meteorolóxicas, xa
sexan puntos de encontro, bases aéreas ou casetas e torres de vixilancia.
É preciso velar permanentemente pola seguridade e saúde laboral dos traballadores
conforme ao disposto na lei 31/1995 de prevención de riscos laborais e no Decreto
17/2009, elaborando un plan específico de medidas preventivas para diminuír os
accidentes de traballo, especialmente para as categorías presentes nas brigadas de
extinción, con programas de vixilancia da saúde que para este colectivo deberían
contemplar controis médicos anuais obrigatorios así como pre-laborais para novas
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incorporacións; a realización de cursos formativos tanto teóricos como prácticos a
cargo do servizo de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia, a
investigación de accidentes de traballo que en vagas como a de outubro do 2017
chegaron a aumentar nun 59% en provincias como a de Ourense, ou a impulsar o
labor controlador e fiscalizador da Inspección de Traballo tendo en conta a alta
exposición a que está sometido o persoal do SPIF.
Pola importancia e transcendencia que teñen estes temas nun operativo tan
comprometido como SPIF, cada servizo provincial debería dispor dun técnico
encargado da prevención de riscos e da seguridade e saúde laboral do persoal.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

O persoal laboral e funcionario do SPIF de Ourense redactou un documento onde,
entre outras moitas cousas, detalla:
1.- As características dos equipos de protección individual (EPI) tanto para a
realización de traballos preventivos como para a extinción, así como unha
comparativa de modelos.
2.- O contido mínimo imprescindible dos armarios de medicamentos de
primeiros auxilios, tanto en bases e centros de traballo como nos vehículos,
onde se detallan todos o seus compoñentes, medicamentos, equipos e
características.
3.- As características técnicas que deben cumprir as bases comarcais para as
brigadas (deseño, construción, reparto de áreas, instalacións e medidas de
seguridade), así como tamén para as casetas e torres de vixilancia (estrutura,
equipamentos, materiais), os planos correspondentes e os custes de cada
construción.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
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4.- A Identificación dos vehículos do SPIF axustada á norma europea CEN
1789:2007 (European Standard Emergency) que incorpora o Patrón
Battenburg como imaxe institucional en todos os vehículos de emerxencias
da Unión Europea, con rótulos de alta visibilidade e sinalización prioritaria
V1 con instalación de rotativos luminosos que xa son hoxe obrigatorios.
Este extenso documento preséntase como anexo ao presente traballo, e pensamos
que, pola súa importancia e o esforzo altruísta dedicado á súa elaboración, debería
ser examinado pola administración competente para a súa toma en consideración.
Ademais destas demandas contémplanse outras que deberán valorarse tamén
como a de dotar de indumentaria identificadora aos directores de extinción, ou de
equipar as brigadas de extinción con interfonos que faciliten a comunicación entre o
persoal e que hoxe se poden adquirir no mercado a uns prezos moi accesibles.
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Por último é preciso, tendo en conta as características e dureza dun servizo como
SPIF, que todo o persoal implicado na extinción de incendios forestais teña unha
preparación física acorde coas esixencias do seu traballo. A tal efecto, as quendas,
xornadas laborais e horarios, deberían favorecer a realización de exercicios físicos
específicos e diarios, adestramento que sería supervisado periodicamente por
preparadores profesionais. Manter ao persoal das brigadas nunha condicións físicas
óptimas repercutirá sen dúbida na redución de baixas por incapacidade laboral,
diminuirá a sinistralidade e suporá un aumento na eficacia e o rendemento do
operativo na loita contra os lumes.
10. Formación e carreira profesional
Se a reorganización do persoal do SPIF e a redistribución territorial dos seus medios
son, como xa vimos antes, elementos básicos para lograr, a un custe asumible, a
máxima eficacia na loita contra os lumes; a formación específica e continuada deste
persoal convértese nunha das pedras angulares sobre a que debe gravitar todo o
sistema. De feito, se a idea que impregna este documento vai na liña de diminuír a
temporalidade e a precariedade laboral para darlle maior estabilidade ao sistema,
deseñándoo de tal xeito que todos os medios funcionen como unidades operativas
completas e permanentes na procura dunha maior rapidez e eficacia nas
intervencións, o fin último é que todas estas unidades adquiran a suficiente
experiencia e a debida formación para dotarnos, en non moito tempo, de unidades
profesionais altamente cualificadas, perfectamente equipadas e instruídas, con
iniciativa e capacidade de decisión, e cun alto nivel de eficacia nas súas
intervencións.
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En efecto, de pouco vale contratar máis xente se esta non conta cunha mínima
experiencia ou non teñen tempo para adquirir a competencia e formación precisas,
xa sexa para enfrontarse a diario a situacións adversas moi variables, ou para
facerse cargo das complexas tarefas que un director de extinción pode
encomendarlles; máxime cando, como xa vimos, as situacións especialmente
virulentas con ameaza a bens e persoas van ser cada vez máis frecuentes e
recorrentes.
Tanto os sindicatos como o persoal laboral e funcionario do SPIF veñen
demandando polas razóns anteditas una formación que debe atender tamén ao
novo escenario das multi-emerxencias no medio natural e rural, tendo en conta o
disposto no Artigo 17 da Lei 17/2015, do Sistema Nacional de Protección Civil, onde
se establece que:
Artículo 17. Los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección
civil. 1. Tendrán la consideración de servicios públicos de intervención y asistencia en
emergencias de protección civil los Servicios Técnicos de Protección Civil y
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Emergencias de todas las Administraciones Públicas, los Servicios de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento, y de Prevención y Extinción de Incendios
Forestales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los Servicios de Atención Sanitaria de
Emergencia, las Fuerzas Armadas y, específicamente, la Unidad Militar de
Emergencias, los órganos competentes de coordinación de emergencias de las
Comunidades Autónomas, los Técnicos Forestales y los Agentes Medioambientales,
los Servicios de Rescate, los equipos multidisciplinares de identificación de víctimas,
las personas de contacto con las víctimas y sus familiares, y todos aquellos que
dependiendo de las Administraciones Públicas tengan este fin.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Por todo isto e de acordo coas recomendacións 108 e 109 do ditame da Comisión
Especial de Política Forestal e Incendios Forestais é preciso desenvolver un Plan
Formativo Específico acorde coas necesidades do SPIF en Galicia, ás esixencias que
demandan os novos tempos e as distintas escalas profesionais.
O plan debería contemplar como mínimo os seguintes módulos formativos:
1.- Os incendios forestais, ferramentas e vehículos, vixilancia e detección, e
primeiros auxilios.
2.- Control de incendios, organización e xestión de medios, e continxencias no
medio natural e rural.
3.- Técnicas de extinción, uso e manexo do lume, queimas prescritas e lumes de
interface.
4.- Análise de incendios forestais e investigación de causas.
5.- Mando e dirección na extinción e coordinación de medios aéreos.
6.- Auto-formación.
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A auto-formación debe incluír: adestramento constante conforme aos protocolos
establecidos, con manobras sobre técnicas de extinción e uso do lume, manexo de
motobombas e realización de simulacros. A estes efectos cada distrito debería
dispor dun terreo dunha superficie aproximada de 5 hectáreas como área de
prácticas con fogo real, e onde poder testar os vehículos e as novas ferramentas de
combate.
Deberían elaborarse guías prácticas para o persoal na liña das guías elaboradas
xenerosamente polo persoal do SPIF de Ourense, en pequeno formato, intuitivas e
prácticas, que abordaran cando menos temas como: emisoras e comunicacións /
xestión da auga e motobombas / contra-lumes / operacións con maquinaria pesada
/ medios aéreos e coordinación / e lumes de interface.
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Entendemos que, tendo a Xunta de Galicia centros formativos de alto nivel,
debidamente equipados e dotados con todo tipo de servizos e instalacións, caso da
Escola Galega de Administración Pública (EGAP) e da Academia Galega de
Seguridade (AGASP), deberían implicarse na formación profesional do persoal do
SPIF.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Aconséllase que estes cursos teñan unha duración mínima de 250 horas e unha
dedicación anual dunhas 12 xornadas.
Tendo en conta a incidencia dos lumes de fronteira e as moitas hectáreas arrasadas
por estes incendios nos últimos anos, faise preciso activar e mellorar os protocolos
de actuación conxunta e axuda mutua con Portugal, facilitando o coñecemento e a
comunicación entre os mandos intermedios, o intercambio de información e a
realización de talleres onde se avalíen e analicen conxuntamente pasadas
intervencións e se propoñan medidas para mellorar a cooperación .
Por último é preciso elaborar procedementos sobre seguridade do persoal, e
promover que o persoal, especialmente os mandos como os DTE, dispoñan dunha
axeitada formación en materia de prevención de riscos e na aplicación de
protocolos de seguridade como o OCELA.
En canto á carreira profesional a administración debe favorecer a promoción do seu
persoal mediante a acreditación da experiencia e dunhas determinadas
competencias (coñecementos e capacidades) que os axuden a progresar. Neste
senso parece que as cualificacións profesionais mellor adaptadas ás funcións do
persoal do SPIF serían a SEA595_2 como titulación de grao medio e a SEA596_3
como superior, as dúas pertencentes á familia profesional de Seguridade e Medio
Ambiente que se establece no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. Por
esta razón o plan formativo deste persoal debería estruturarse segundo os módulos
formativos que establece o INCUAL para cada unha das ditas cualificacións.
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Nun operativo tan esixente, que conta con persoal cunha grande experiencia e
espírito de sacrificio en toda sorte de circunstancias, debe fomentarse a
profesionalidade e a especialización.
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A. Análise
1. Os lumes en Galicia
Galicia conta xa con tres décadas de datos estatísticos completos sobre os lumes
acaecidos neste período, dende 1989 e coincidindo coa creación do servizo en 1990.
Podemos establecer unha distinción entre dous períodos claramente diferentes: o
que vai de 1989 a 2006, e o que vai de 2007 a 2018.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

No primeiro período, as medias anuais situábanse en 10.000 lumes, e a distribución
territorial dos lumes alcanzaba todo o territorio, e a simultaneidade de lumes
representaba un factor negativo que dificultaba a control destes. De acordo con
esta realidade, a estrutura organizativa do servizo primaba un despregue de medios
terrestres coa maior distribución territorial posible para cumprir un dobre
obxectivo, ter presencia próxima en todo o territorio, e poder chegar o máis rápido
posible ás alarmas de incendio con tempos de reacción por baixo dos 20 minutos.
Por contra, no segundo período que vai dende o ano 2007 ata de agora, as cifras de
número de lumes víronse reducidas ata medias anuais que poden oscilar entre os
3.000-4.000 lumes. Esta cifra corresponde ao conxunto de Galicia pero non reflicte
ben o que sucedeu se atendemos aos datos por provincias e por distritos. Así,
vemos que no sur da comunidade - Ourense e Pontevedra -, a diminución das
medias anuais foi menor que as correspondentes ás provincias de A Coruña e Lugo,
e en calquera caso segue a provincia de Ourense a seguir como o territorio tanto en
Galicia como en España, máis afectado polos lumes. Da mesma maneira, se
comparamos os datos por distritos, os porcentaxes de diminución de lumes nos
distritos forestais de Ourense, estes son menores á media do conxunto de Galicia.
Evidentemente, estamos a falar de datos medios, porque segue a ser certo que uns
anos son mellores que outros como reflicten os datos.
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A seguinte táboa amosa datos medios da década 2008-2017. Respecto de número
medio anual de lumes, lideran a relación os distritos forestais de Ourense, todos por
riba de 200 lumes agás o distrito XI, e cunha mención especial ao distrito XIV que
pasa dos 400 lumes. No resto de provincias, dous distritos de Pontevedra, XVIII e
XIX, superan os 200 lumes. O resto de distritos de Galicia móvese entre os 100 e 200
lumes.
Soamente quedan por baixo dos tres díxitos, os distritos I, V, VI, VII, sendo o
número máis baixo para o distrito VI con menos de 30 lumes, un número moi baixo.
Respecto dos valores medios anuais de superficie total, os distritos de Ourense se
encontran a cabeza dos datos e nas outras provincias destacan os distritos IV
(Barbanza), VII (Fonsagrada) e XVIII (Vigo-Baixo Miño). En canto a datos de
superficie arborada, respecto da porcentaxe de superficie arborada dentro da
superficie total destacan os distritos XVII, XVIII e XIX fronte ao resto de distritos,
cuns ratios moi superiores (entre 2 a case 4), o que amosa que a superficie que arde
é maioritariamente arborada.
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Nº
lumes

Sup.
arborada

Sup. rasa

Sup. total

1501 FERROL
1502 BERGANTIÑOS-MARIÑAS CORUÑESAS
1503 SANTIAGO-MESETA INTERIOR
1504 BARBANZA
1505 FISTERRA
2706 A MARIÑA LUCENSE
2707 FONSAGRADA-OS ANCARES
2708 TERRA DE LEMOS
2709 LUGO-SARRIA
2710 TERRA CHÁ
3211 O RIBEIRO-ARENTEIRO
3212 MIÑO-ARNOIA
3213 VALDEORRAS-TRIVES

84,10
189,50
180,30
139,50
99,90
29,30
66,70
127,50
190,80
104,20
171,50
266,90
269,90

161,78
133,95
265,67
426,88
181,09
31,90
332,61
192,79
153,38
75,21
678,59
416,28
312,29

148,09
111,56
224,84
324,36
382,25
26,42
526,58
385,27
390,97
136,09
843,06
977,82
2.525,91

309,87
245,51
490,51
751,23
563,34
58,32
859,18
578,05
544,35
211,30
1.521,65
1.394,10
2.838,20

3214 VERÍN-VIANA

434,60

765,61

3.398,91

4.164,51

3215 A LIMIA
225,20
680,07
1.583,19
3616 DEZA-TABEIRÓS
167,60
139,40
362,49
3617 O CONDADO-A PARADANTA
185,70
1.367,63
630,23
3618 VIGO-BAIXO MIÑO
229,70
716,79
207,68
3619 CALDAS-O SALNÉS
201,20
420,70
112,17
Táboa 1. Datos medios de lumes e superficies por distrito no período 2008-201

2.263,26
501,89
1.997,86
924,48
532,87

DISTRITO FORESTAL

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Todas estas consideracións son importantes porque deben conducir xa a unha
reflexión sobre dúas cuestións de relevancia:
- a primeira sería cales deben ser as accións que no plano preventivo deben
adoptarse para mellorar as estruturas territoriais e comportamento das
poboacións fronte aos incendios, co fin de diminuír a vulnerabilidade do
territorio.
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- a segunda sería como deber ser a cantidade e distribución necesaria de
eventuais reforzos en persoal e medios do dispositivo de defensa contra
incendios forestais, de maneira proporcional as ameazas e cargas incendiarias
segundo distritos para que a resposta do dispositivo sexa o máis eficaz
posible.
Nesta parte de extinción, non se tratará a primeira cuestión dado que corresponde
ao apartado de prevención, aínda que debe destacarse neste punto que prioritaria
é esta cuestión ante incendios con condicións extremas, tanto externas como
propias do incendio, que se reiteran cada vez con maior frecuencia e seguindo
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xeralmente patróns de comportamento e evolucións moi similares para unha
mesma zona, en moitas ocasión case calcada. O resultado disto son extincións cada
vez máis desfavorables e complexas para os combatentes e para os medios do
dispositivo, maior perigo para os núcleos de poboación situados na interface
urbano-forestal, causadas por condicións de propagación que exceden as
capacidades de extinción do operativo, e que deberán contar necesariamente como
aliado e en moitas ocasión como única solución para deter os incendios, dun
intenso e extenso tratamento das estruturas da vexetación co fin de diminuír a
carga de combustible, especialmente ao redor das poboacións. Neste sentido, cada
provincia ten diferencias entre as formacións forestais predominantes no seu
territorio, e citarei agora a situación nas provincias atlánticas, onde temos miles de
hectáreas abandonadas con presencia de formacións de eucalipto, piñeiro, toxo e
uceiras en masa mesturada, con elevada carga de combustible e factor xerador en
caso de incendio de multitude de focos secundarios, principalmente polo eucalipto,
a moita distancia o que complica calquera planificación e operacións de extinción. O
eucalipto é unha especie forestal de produción, e por tanto debe ir ligado ao
concepto de xestión. Por isto, nas zonas abandonadas onde non existe xestión, o
eucalipto non ten sentido e debe favorecerse a súa substitución, especialmente nas
zonas de interface, pois non representan ningunha vantaxe nin ecolóxica, nin
paisaxística, nin preventiva fronte aos incendios. Deben comprometer as
administracións liñas de traballo decididas, para a substitución do eucalipto nas
zonas referidas e implantación e extensión das frondosas autóctonas, aínda a costa
dos importantes investimentos orzamentarios que representarían.
Respecto da segunda cuestión, é importante entender que dado que o territorio é
diverso, e como vimos a evolución incendiaria nos distritos de Galicia presenta
diferenzas, os reforzos de persoal e medios que se conclúan como necesarios
deberán contar e adaptarse a esta realidade. Non todo o territorio é igual, a
resposta non poder ser por tanto igual en todas partes. Cumpre lembrar que dende
o inicio do servizo, o esforzo maior centrouse na provincia de Ourense, por carga
incendiaria, e na de Lugo, por extensión territorial e importancia da súa masa
forestal. Actualmente mantense este esforzo. De cada a futuro, e á vista da
evolución dos datos sobre carga incendiaria xa comentados, parece claro que os
distritos de Ourense deben recibir unha atención prioritaria na distribución dos
reforzos de medios. Pero convén ademais non esquecer outros distritos que
presentaron, se non de forma tan continuada si con carácter episódico, situacións
extremas que fan necesario se teñan en conta para unha prioridade nos reforzos,
como pode ser nos distritos costeiros de Pontevedra (XVIII e XIX) e A Coruña (II e IV)
moi expostos aos ventos dominantes do nordés, e a zona centro e sur da provincia
de Lugo, con condicións estivais cun cada vez máis marcado carácter mediterráneo.
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Da mesma maneira, este reforzo pode ser diferenciado segundo as características
propias de cada zona, por exemplo reforzo específico da vixilancia en zonas
despoboadas, de capacidade de auga con grandes cisternas en zonas de marcada
seca estival, etc. Ademais debese reflectir un novo impulso nos centros de
coordinación de distrito, así non ten moito sentido que haxa distritos co mesmo
persoal técnico para gardas en varios distritos de Ourense que no da Mariña
Lucense, con case 10 veces menos actividade incendiaria.
2. O procedemento operativo e protocolos en extinción
O procedemento operativo do Pladiga contempla para o desenvolvemento das
operacións na situación operativa 0 os protocolos de despregue de medios para a
fase de ataque inicial e para a fase de ataque ampliado. Estes protocolos están
pensados para unha situación típica ou xenérica. Existen outros protocolos non
escritos sobre despregues, baseados na experiencia dos técnicos e centros de
coordinación, que se activan para situacións específicas, nas que polas
características de vulnerabilidade da zona onde se produce a alarma, pola
información recibida na detección do lume ou ben pola hora do día na que se
produce, os centros de coordinación despregan de forma inmediata máis recursos
terrestres ou aéreos en despacho automático. Estes protocolos non escritos e non
presentes no Pladiga deben redactarse e incorporarse ao Pladiga.
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Da mesma maneira, os traballos de extinción nun incendio forestal desenvólvense
de acordo co plan de extinción do DTE. Este plan de extinción, está amparado polo
establecido no plan de extinción do Pladiga. Sen embargo, enténdese que debe
existir un plan de extinción, aínda que conteña datos xerais, sexa específico para a
situación dun incendio en particular. Polo tanto, debe redactarse un plan tipo de
extinción que sirva para que o DTE recolla por escrito a estratexia elixida e o
desenvolvemento das operacións.
O Pladiga contén dentro do módulo Plan de extinción un apartado específico para o
desenvolvemento da actuacións de extinción en situación operativas 1 e 2. Este
plan debe desenvolverse con máis profundidade e recoller máis aspectos da
extinción propiamente destas situacións e sobre todo da coordinación dos recursos
e medios que participan na emerxencia, agás apareceran xa recollidos no Peifoga,
de tipo operativo e que sirvan para mellorar a resposta do dispositivo de extinción
nestas situacións.
Cuestión importante sería a introdución dentro da memoria do Pladiga ou como
anexo, un protocolo de xestión das expedicións de reforzo que dentro do
dispositivo se desprazan dunhas zonas a outra da comunidade autónoma como
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apoio á extinción noutros distritos. Neste momento, as expedicións dispoñen das 12
horas máximas da quenda (8 horas en período extraordinario máis 4 horas de
prolongación) para entrar en servizo, desprazarse de forma expedicionaria ao lugar
do incendio, actuar nel e regresar á base de saída). Na maioría dos casos, os apoios
de reforzo ente distritos e provincias non duran as 12 horas, pero existen situacións
particularmente en períodos de crise por acumulación de lumes, alta incidencia
e/ou simultaneidade onde é preciso realizar un esforzo sostido sobre o incendio
forestal. Para mellorar a eficacia dos grupos de combatentes, diminuír o risco de
que se produzan accidentes no tránsito entre base de orixe e punto do incendio,
pensamos necesario establecer un protocolo específico de xestión de expedicións
que procure que os recursos desprazados queden na zona do incendio polo tempo
que sexa necesario o seu despregue, nunha secuencia de 12 horas de traballo
seguida de 12 horas de descanso na zona do despregue e así de maneira continuada
ata completar un período máximo de 3/4 días o ata que remate o período de
traballo da brigada ata o día de libranza desta. Agora ben, para que este sistema
poda implantarse con éxito e coa máxima aceptación polos compoñentes das
brigadas, é imprescindible que se produza unha reorganización deste persoal,
pasando de 7 a 5 compoñentes, e con libranza conxunta da brigada, de maneira que
o todos traballos ou todos descansan, e de maneira que este traballo se realice
sempre baixo as ordes de seu xefe directo que é o xefe de brigada. A cuestión do
xefe de brigada é primordial, non so por cuestións de eficacia na condución das
operacións de extinción senón por un tema de seguridade ante accidentes e de
responsabilidade das persoas ao seu cargo. Por iso, entendo que este tema debe ter
prioridade dentro das reformas que sufra o dispositivo.
Outra cuestión importante que foi sinalada durante as reunións do grupo, e que se
refire ao protocolo traballo do binomio brigada-motobomba, é que efectivamente
para que este traballo conxunto se produza debe estar operativo tanto a brigada
como o moto-bombista. Na época do ano en que so prestan servizo o persoal fixo e
o persoal fixo-descontinuo de nove meses, o cadro de persoal de condutores de
motobomba é polo xeral de 6 condutores en moitos distritos. Esta cantidade
proporciona un número de quendas diarias de moto-bombistas realmente moi
escaso, tal que o normal é poder cubrir 1 ou 2 quendas ao día. Por contra, neste
momento as brigadas traballan todos os días, co cal a posibilidade real de
emparellar cada brigada cun condutor específico para que traballen en conxunto de
forma habitual non é posible. Pérdese por tanto a oportunidade de poder cumprir
unha demanda que debería ser normal, por canto permite coa práctica un reforzo
dos niveis de experiencia no traballo conxunto e de confianza entre todos os
integrantes de binomio, que necesariamente redundaría nun traballo na extinción
máis eficaz e máis seguro por canto resultaría de comportamentos aprendidos
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comúns e recoñecidos por todos os membros do binomio, coas variantes o
posibilidades que ofrece ademais para temas de formación e adestramento.
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Certo é que no momento que os condutores fixos-descontinuos de 5 ou 6 meses se
incorporan ao dispositivo, esta situación cambia e se dispón de moitos máis
quendas de motobomba que poderían facer realidade o apuntado como desexable
no parágrafo anterior. Polo tanto e por este motivo entendese que a solución a esta
situación sería a de incrementar o número de condutores de motobomba fixosdescontinuos de 9 meses mediante o paso dun número a determinar dos de 5/6
meses, solución máis económica que a pura creación de novas prazas de 9 meses. O
que está claro é que esta debe ser outra das prioridades porque nestas épocas
sinaladas a dispoñibilidade de motobombas do servizo é baixa, cuestión que en caso
de baixa intensidade incendiaria non se nota, pero no caso de que a carga de
incendios sexa grande, queda netamente de manifesto.
3. Grandes Incendios Forestais (GIF): Núcleos de Reforzo de Apoio (NRA). Cuestións
formativas
O dispositivo de prevención de incendios forestais leva demostrada a súa eficacia
durante case 30 anos. Este dispositivo desprega recursos de maneira gradual de
acordo cunha análise do risco temporal segundo época de ano. Así, na época de
perigo alto de incendios do verán, o dispositivo desprega 400 axentes forestais,
unhas 550 brigadas e 220 motobombas, dirixidas dende 24 centros de coordinación,
onde o grupo técnico do servizo comanda as operacións de combate. Este
dispositivo terrestre, ao hai que engadir o reforzo dos medios aéreos, resolve con
certa facilidade a maioría dos casos de incendio, grazas a súa experiencia e
profesionalidade. Sen dúbida esta é unha das grandes fortalezas do dispositivo.
Sen embargo, temos unha pequena porcentaxe do total de lumes, que se produce
en grandes incendios forestais (G.I.F.), ben en situacións de lumes extremos, ou de
alta carga e simultaneidade incendiaria, nas que o dispositivo chega ao seu límite
non tanto de capacidade de extinción como de capacidade para coordinar no lugar
do incendio estratexias de éxito de combate do incendio. Desta maneira,
prodúcense nestes lumes situacións de falta de optimización dos recursos
dispoñibles con escaso ou inadecuado emprego destes recursos,
fundamentalmente debidos á falta de persoal técnico especializado e dispoñible
para realizar as labores de apoio tanto na planificación da extinción, no
desenvolvemento das operacións, así como o despregue e sostemento da loxística
necesaria para os combatentes. En definitiva estamos a falar da necesidade de que
figuras xa descritas no I.C.S., existan como tales nestas situacións, estean
perfectamente identificadas, exista dispoñibilidade delas nas quendas de traballo, e
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coñezan a súa función nestas situacións e teñan a capacidade, adestramento e
especialización necesaria para poder garantir cun maior éxito a resolución favorable
destas situacións extremas.
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Por tanto, sería recomendable que a organización do S.P.I.F. se dote de postos de
traballo para persoal técnico especialista no combate dos grandes incendios
forestais e de situacións extremas, que inclúa especialistas en planificación, en
operacións, en apoio loxístico, en análise da meteoroloxía, etc. Este persoal
especialista, de encadramento provincial, debería saír das filas do propio SPIF, de
maneira voluntaria e retribución acorde, aínda que fundamentalmente dirixida a
técnicos e axentes forestais aberta a outras categorías, coa idea de que sexan
aproveitadas as capacidades adquiridas polo persoal do servizo despois de tantos
anos de traballo e experiencia.
Ademais, como complemento que sirva de reforzo do anterior e que permita un
despregue de recursos nunha actuación de conxunto e de choque, seguindo a
experiencia obtida nestes anos nas actuacións da Unidade Militar de Emerxencias
(UME), recomendase que as provincias podan dispoñer durante a campaña do
verán de recursos e medios específicos para actuación en GIF, coa constitución dun
par de núcleos de reserva e apoio (NRA) por provincia, que conterían o dito grupo
especialistas xunto con un destacamento rotatorio de brigadas e motobombas,
vehículo de mando e coordinación, maquinaria pesada, gran-cisterna, vehículo de
apoio loxístico, etc., constituídos e dispoñibles como forza de choque para
actuación segundo demanda e protocolo, en GIF.
Por outra banda, os grandes incendios nos ensinan importantes leccións, en
ocasións dolorosas, e destas leccións temos que aprender e extraer conclusións que
nos permitan deseñar estratexias para afrontar mellor o combate do lume. Sobre
todo cando o mesmo gran incendio repítese no tempo, de maneira periódica,
seguindo patróns de comportamento similares. Para isto sería necesario abordar
dous aspectos relacionados coa formación do dispositivo:
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•

Realización de accións de formación nos se expuxera unha reconstrución e
análise dos grandes incendios acontecidos, elaborada e impartida de ser
posible polo persoal director pertencente ao distrito onde se produciu o
incendio, e que traballou na súa extinción, co fin de identificar e mostrar aos
compoñentes do dispositivo tanto os acertos como os erros que se
cometeron durante a extinción. Estas accións, que xa estanse a realizar de
maneira habitual en algunha provincia, buscarían marxes de mellora en
situacións similares ou como exemplos prácticos moi concretos e definidos
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de aprendizaxe dos compoñentes do dispositivo, sobre todo de aqueles de
máis nova incorporación. Desta maneira, os coñecementos e experiencia do
persoal máis veterano podería transmitirse ao persoal máis novo, e servir
este ámbito de foro de debate para mellorar resultados á par que motivar
ao persoal.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

•

Elaborar un catálogo ou librería con aqueles lumes que de forma periódica
viñeron repetíndose de acordo cun patrón de propagación similar, e que
practicamente afectaron aos mesmos bens e produciron iguais efectos
negativos pola extensión da superficie recorrida polo lume. Este catálogo
formaría parte tanto de accións de formación específicas para a súa
divulgación, como de ferramenta de traballo dos directores de extinción.
Levaría incluído nun so documento, o comportamento do lume, previsible
propagación, claves concretas para o éxito das operacións, persoal e medios
necesarios para a súa extinción, estimación de superficies queimadas e
poboacións que se puideran ver afectadas, así como a cartografía de avance
do incendio por horas.

4. O papel dos concellos
Sempre crin na importancia de que os concellos de Galicia xogasen un papel
importante na defensa do territorio fronte aos incendios forestais. Polas
competencias en prevención que lles outorga a Lei 3/2007, polas competencias que
lles corresponden de acordo coa Directriz estatal sobre emerxencias, pola obriga de
colaboración entre administracións. Aínda máis, o concello é o primeiro chanzo de
representación territorial, o que máis preto está dos veciños, que mellor os coñece
e o que dispón en xeral dos recursos máis próximos aos posibles puntos de lume.
Para que esta última afirmación poda realmente ser unha vantaxe, é fundamental
que cada concello conte cun número mínimo de persoal e medios. Falamos da
importancia dunha rápida resposta onde os tempos de reacción sexan os mínimos
posibles, para chegar pronto ao incendio e chegar con auga. Neste sentido, sería
moi positivo que todo concello dispuxera dun vehículo contra incendios, ben unha
motobomba lixeira ou no seu defecto un pick-up con depósito de auga. E algún
persoal para o seu manexo e algunhas persoas de apoio.
Neste momento o dispositivo do Pladiga conta con 275 brigadas e 85 motobombas
de concellos, aproximadamente pois cada ano se producen variacións. Tratase dun
número moi importante xa que representan case a metade do total dos efectivos
do plan. A súa actividade céntrase principalmente nos 3 meses do verán, nos que
ademais das labores de vixilancia e de extinción, deben realizar traballos de
prevención, rozas, nunha determinada superficie.
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Sobre a calidade destas brigadas podemos dicir que hai brigadas boas, brigadas
regulares e brigadas malas. Como case en calquera outro grupo profesional. Pero si
é certo que as brigadas municipais sofren dunha serie de debilidades tanto
específicas propias como comúns aos traballadores que prestan servizo poucos
meses cada ano: falta de dispoñibilidade de efectivos e sobre todo de mandos
(xefes de brigada), falta de experiencia en moitos casos, formación básica, elevada
rotación do seus compoñentes, falta de estabilidade, problemas para completar as
superficies de roza que teñen que facer.
Todas estas debilidades poden volverse fortalezas se saben operarse determinados
cambios que contribúan a reforzar a importancia do papel dos concellos neste
tema. Selección unificada (Fegamp) do persoal das brigadas, formación
especializada e conxunta co SPIF, favorecer a estabilidade e a profesionalidade
cunha maior duración da prestación elevándoa aos 9 meses nos que 6 meses serían
dedicados á prevención e 3 meses (coincidindo coa campaña do verán) para tarefas
de vixilancia e apoio á extinción, liñas de axudas para dotación de motobombas
para municipios, protocolos de actuación claros e específicos para este persoal, etc.
E a maiores destas melloras, e moi importante aplicar dende xa un protocolo xeral
para as catro provincias sobre como deben empregarse estes medios. Se partimos
da idea de que o seu punto forte é o coñecemento que deben ter do seu concello,
da súa zona principal de actividade e arredores, e que poden estar designados como
apoio en operacións de extinción máis complexas, o ámbito de actuación debe ser
fundamentalmente o propio distrito, evitando saír a outros distritos de ser posible,
e dende logo a outras provincias, polo tanto non deben formar parte das
expedicións de apoio inter-provinciais. O protocolo deberá especificar ben as súas
funcións en extinción, escalonando a súa participación. Así poderán xogar un papel
importante nos conatos, que son maioría, na súa zona de despregue territorial,
pasando a ter funcións de forzas auxiliares a medida que a extinción vaia sendo
máis complexa e requira da unha intervención de medios máis especializados para
esas situacións.
En todo caso, sería necesario salvar os problemas de creación de brigadas,
dispoñibilidade de candidatos de xefes de brigada e sobre todo unha cuestión
importante: o dispositivo non pode depender para completar e cadrar os seus
números da vontade dos concellos para formar brigadas, polo que ou ben os termos
dun novo convenio son realmente atractivos para os concellos ou senón haberá que
buscar un sistema alternativo que permita cadrar o número de brigadas totais do
dispositivo, e que isto se produza da forma máis homoxénea en cada distrito e
provincia.
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5. Os medios de combate
Vehículos de axentes e brigadas
Os pick-up de brigadas resultaron unha aposta acertada por canto combinan un
medio áxil fundamental nunha rápida reacción, coa dotación no vehículo dunha
cuba de 400 litros e bomba que serve como primeiro ataque nos momentos iniciais
dun incendio. Cada brigada conta cun destes vehículos. O concepto é correcto pero
aínda deben corrixirse determinados problemas do parque actual de pick-ups. Debe
manterse o actual despregue, e ampliarse no caso de incremento de brigadas
propias. Deben tamén recollerse para futuras contratacións as melloras de
equipamento que o persoal dos distritos e servizos provinciais están xa a facer para
obter un produto máis eficaz.
Por outra banda, de acordo coa normativa vixente en materia de tráfico, para o seu
uso como vehículos prioritario en emerxencia, os pick-up deben instalar pontes
luminosos de sinalización prioritaria. Estes dispositivos foron xa instalados nos
novos vehículos todo terreo propiedade da consellería para axentes forestais. E
necesario estendelos ao resto de vehículos dos axentes e aos pick-up das brigadas.
E finalmente ás motobombas deben cambiar os seus rotativos xa que como
consecuencia do cambio normativo nesta materia, todo vehículo de emerxencia
debe contar cunha sinalización luminosa de cor azul.
A cuestión da sinalización luminosa de todo o parque de vehículos que participa nas
tarefas de extinción, é tamén dende o punto de vista de seguridade no traballo no
incendio, xa que o vehículo pode estar pola noite perfectamente localizado no
monte e ser visible para todos os medios participantes.
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No relativo aos vehículos destinados aos axentes estase a facer un esforzo
orzamentario importante para renovar o parque, ben mediante leasing ou ben
mediante compras, sempre de vehículos novos. Aínda que dentro da consellería do
Medio Rural, non é dos peor parados neste momento, é necesario continuar coa
política de compra de novas unidades para renovar a flota.
Unha posible idea para incrementar o parque de vehículos propios tanto todo
terreo, pick-ups, e lixeiros, e programar unha futura compra dos vehículos que
neste momento emprega o dispositivo e que corresponden con subministracións de
vehículos en réxime de aluguer. Neste momento, estamos no segundo ano das
contratacións destes vehículos. Representan un número total moi importante
dentro do parque do dispositivo. De feito, so existen pick-ups de brigada con
depósito e bomba de aluguer, ningún propio. Non se contemplaría a compra da
totalidade das unidades, pero si valorar aquelas en mellor estado. O prazo de
execución do contrato son catro anos, isto é, ata 2021, susceptibles de prórroga por
dous anos máis, ata 2023. Ata ese momento, hai tempo para analizar esta
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posibilidade, determinar o momento máis axeitado para poñela en marcha e
preparar os expedientes de adquisición que foran necesarios.
Motobombas
O servizo ten un parque dunhas 150 motobombas cun número aínda elevado de
unidades con moitos anos de servizo. Durante o período de crise económica a partir
de 2011 e ata o 2016 non houbo novas motobombas para o servizo, aínda que si
existiu un programa de compras para dotación mediante cesión a concellos, dentro
dun plan de mellora de equipamentos para concello de zonas desfavorecidas. Este
plan favoreceu a 42 concellos.
En 2016 e nos anos posteriores ata de agora, o servizo foi recibindo novas
motobombas para substituír as unidades máis vellas do parque, e así temos algunha
provincia onde de continuar algún ano máis coa renovación de motobombas, se
conseguirá un parque relativamente moderno e suficientemente dotado. Si é certo
que algunha outra provincia debe aínda completar un esforzo para desfacerse do
material máis vello. E, en xeral, debe continuar ata onde sexa posible a política de
segunda vida das unidades aínda aproveitables mediante cesión indefinida a
concellos.
De forma xeral, o parque de motobombas do servizo consiste maioritariamente en
unidades de 4.000 – 4.200 litros de capacidade, das marcas Urovesa e Unimog, con
boas prestacións de motor e todo terreo, e bombas que se adaptan ben ao traballo.
Son motobombas bastante grandes de tamaño, ata 6 metros, e deben constituír a
base do parque de motobombas. Pero convén diversificar. Existen aínda unidades
máis pequenas e estreitas da extinta IPV con volumes de 3.500 litros, pero
practicamente están a desaparecer por antigüidade. Estas baixas deberían
repoñerse cun material similar, xa que en bastantes zonas do territorio, dende as
zonas costeiras de Coruña e Pontevedra ata as zonas de montaña de Lugo e
Ourense, temos lugares cun armazón de rúas moi estreitas, e que en moitas
ocasións son a única vía para acceder á zona onde se está a producir o incendio. Por
este motivo interesa dotarse de novas motobombas de menor tamaño e
capacidade entre 3.000 e 3.500 litros, aínda con boas prestacións todo terreo e de
potencia, para poder chegar ás zonas máis inaccesibles da nosa xeografía, da
maneira máis rápida e áxil. Polo menos e para cada unha das áreas xeográficas
sinaladas, cada distrito debería contar con una unidade de este tipo de
motobombas.
No extremo oposto, pensamos que tamén é importante dotarse de vehículos
motobomba de alta capacidade de auga que podan ser útiles como elemento de
choque en grandes incendios e como apoio de auga a outras motobombas que
traballan na extinción de un incendio. É o caso das motobombas gran-cisterna, que
resultan de gran axuda en situacións de necesidade de auga, tanto no caso de
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grandes incendios como de falta de auga nunha zona do territorio por mor dunha
situación de seca por exemplo, que teña desabastecidos os depósitos da rede de
puntos de auga. Estase a falar de vehículos todo terreo de en torno aos 12.000 litros
de capacidade en volume da cuba. Esta dotación representaría un reforzo
importante, outorgaría unha maior tranquilidade ante previsibles situacións
extremas, e podería ser servida por un grupo xa existente de bombeiros forestais
condutores de motobomba. Na medida do posible, cada servizo provincial debería
contar cunha unidade de este tipo.
Maquinaria pesada de extinción
Non descubrimos nada se mencionamos aquí a importancia da maquinaria pesada
de extinción. Da maquinaria pesada dise que ou ben non se necesita en absoluto ou
ben cando se necesita de verdade a que hai non é suficiente para cubrir a demanda
que, normalmente se xera en situacións de alta carga incendiaria.
Na realidade non se trata tanto dun problema de falta de máquinas, xa que son
moitas as empresas que dispoñen de bulldozer, o problema radica na falta de
maquinistas con experiencia que saiban apagar incendios, en número suficiente
para manexar as máquinas, e queiran e se sentan seguros para desenvolver este
tipo de traballos.
Outro problema é o da dispoñibilidade da maquinaria no preciso momento da
necesidade. Salvo que os bulldozer estean xa constituídos en retén de maquinaria, a
posibilidade de saída dun destes bulldozer vai depender de onde está a máquina, se
hai dispoñible un maquinista para o seu manexo, se existe unha góndola para o seu
transporte, etc. En definitiva, moitas incertezas que de momento vanse resolvendo
polas alianzas persoais creadas ao longo de tanto tempo de colaboración entre o
servizo e as empresas de reténs, pero cuxa dinámica debe cambiarse para poder
operar dunha maneira máis directa e automática.
Pero a forma correcta de traballar é mediante a constitución de reténs de
maquinaria segundo expedientes de contratación que proporcionen maior
seguridade da dispoñibilidade que a maquinaria de extinción ten nun momento
dado. Normalmente estas contratacións de reténs danse no verán, na época de
maior risco, asociadas ou non a obras preventivas, - aínda que esta asociación sería
o mellor -, e por un período determinado que vai habitualmente dende o mes ao
mes de medio de servizo. Sen embargo, hai outros momentos, en realidade en
calquera época do ano, no que pode ser necesaria a intervención da maquinaria
pesada, frecuentemente na pre-campaña de incendios de febreiro a abril. Nesta
época se precisaría se dispuxeran tamén de contratacións de maquinaria por
períodos certos e coñecidos que poderían ser de 15 días a un mes.
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Este é un tema de gran importancia, por ser en moitas ocasións decisivo a labor da
maquinaria na extinción dos incendios, sobre todo cando as operacións de extinción
son complexas. A maquinaria pesada ven a ser como o elemento de choque do
despregue terrestre, unha sorte de forza de cabalería, contundente e decisiva en
moitas ocasións. En incendios nocturnos, nos que os medios aéreos non traballan.
En extincións diúrnas cando as condicións do vento moi intenso ou xeradas polo
propio incendio, pola súa gravidade fan ineficaz o traballo dos medios aéreos, e a
única esperanza de que o combate teña éxito se centra na intervención da
maquinaria ben mediante ataque indirecto con aplicación de lume dende a devasa
que está a realizar o bulldozer ou ben no ataque directo sobre as lapas realizado por
esta mesma maquinaria. Ademais, a maquinaria pode, unha vez estabilizado un
incendio, continuar cos traballos de control e remate do incendio, para conseguir
unha perimetración do incendio máis segura, con menor desgaste dos combatentes
das brigadas, e con aforro de recursos que poden ser dirixidos a outros incendios ou
novas alarmas. O traballo do bulldozer sempre debe ser asistido por persoal do
dispositivo que coñeza a zona e o traballo que se está a realizar.
Por estes motivos, e tendo en conta que se trata dun medio que presenta un ratio
eficacia/custo moi alto, a maquinaria de extinción debe entenderse como un medio
prioritario para o dispositivo, e por tanto debe contar con máis duración do tempo
de servizo dos reténs durante o ano. Ademais, e considerando o feito apuntado
anteriormente do déficit existente de maquinistas que teñan coñecemento e
experiencia do traballo de extinción co bulldozer, debería pensarse en establecer
algún tipo de relación entre a administración forestal e as empresas de maquinaria
para formar e adestrar novos especialistas aptos para este tipo de traballos, e así
poder ampliar a base de maquinistas aptos para realizar os traballos e permitir
rotacións e os correspondentes descansos dentro do propio persoal da empresa de
maquinaria.
Vehículos de mando e coordinación, e de apoio loxístico
Ademais dos vehículos mencionados anteriormente, cada provincia debería contar
cun vehículo de mando e coordinación para grandes incendios e situacións
operativas 2, equipados para poder asegurar a coordinación de medios e a dirección
do incendio nesas situacións, e poder apoiar a constitución dun posto de mando
avanzado. Trataríase dun vehículo pick-up con capacidade todo terreo, con equipos
de comunicacións, ordenadores portátiles para a xestión do incendio, xeradores,
focos para traballo nocturno, etc.
Adicionalmente, debería dotarse cada provincia dun vehículo tipo furgoneta, non
necesariamente todo terreo, para apoio loxístico aos combatentes, con capacidade
para transportar equipos, mangueiras, avituallamento, etc.
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Medios aéreos de ala fixa
Dende finais dos anos 90, o avión de carga en terra PZL-Mielec M-18 Dromader
constituíu unha peza fundamental do despregue aéreo do servizo. Dende fai case
tres anos, e por motivo de quedar desertas as licitacións correspondentes, o dito
despregue aéreo carece de unidades de ala fixa. Como sabemos, a ala fixa ten
importantes fortalezas, - rápida reacción inferior a 10 minutos, velocidade superior
ao helicóptero, carga elevada de auga 2.000/3.000 litros, e traballo habitual con
aditivos espumas ou retardantes que o fan moi axeitado tanto no ataque inicial dun
lume como durante operacións máis complexas, e sempre en formacións de 2/3
aeronaves, en radios de operación de 20/30 quilómetros dende a base de carga de
auga. Ante esta evidencia, o servizo debería contar o máis axiña posible no seu
despregue con este tipo de aeronaves, centrando o seu despregue nas zonas neste
momento cun maior risco, provincia de Ourense, sur de Lugo e este de Pontevedra,
aínda con posibilidades de actuación en todo o territorio mediante a posta en
servizo de aeródromos alternativos.

Medios aéreos de ala móbil
O dispositivo galego de defensa conta dende o seu inicio cun importante apoio ás
operacións de extinción por parte dos helicópteros. No seu momento, existiron
helicópteros exclusivamente bombardeiros, helicópteros para o transporte de
brigadas, helicópteros de coordinación, e helicópteros de extinción con helibalde e
brigada heli-transportada. Co paso do tempo, o número de variantes diminuíu, e así
algún dos tipos anteriores deixou de prestar servizo. Sempre constituíron unha
parte esencial do dispositivo, polas moitas vantaxes que ofrecen: versatilidade,
capacidade de desembarque preto do lume, actuación rápida e conxunta de brigada
heli-transportada máis descargas de auga, traballo en zonas escarpadas ou de difícil
acceso, levantamento de perímetros, vídeo e fotografía a baixa cota e curta
distancia, coordinación do tráfico aéreo, etc.
Nos últimos dez anos, o número de estas aeronaves estivo habitualmente entre os
12 e 15 aparatos, e se clasificaron de acordo coa súa potencia, tamaño e capacidade
de helibalde en pesados, medios e lixeiros, cada un coas súa vantaxes. Isto no
relativo aos medios da Xunta de Galicia, xa que tradicionalmente o actual Ministerio
de Agricultura, Pesca e Alimentación desprega en Galicia unha BRIF A en dous
helicópteros medios no verán, e unha BRIF B en un helicóptero medio máis un
helicóptero bombardeiro pesado na pre-campaña.
Na pasada campaña do 2018, o dispositivo Xunta contou cun helicóptero pesado, 5
helicópteros medios e 9 helicópteros lixeiros, en total 15 aparatos, todos eles con
helibalde e brigada heli-transportada. Un total adaptado ás posibilidades
orzamentarias e similar a despregues de anos anteriores, polo cal en principio
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parece axeitado ás necesidades do dispositivo. Nesta distribución, o número máis
abundante corresponde ao helicóptero tipo lixeiro, unha máquina moi versátil, moi
manexable, e custo máis contido, ideal a meu xuízo como helicóptero de despacho
automático, para traballo en lumes de pequenos a medios, e en combinación con
outras aeronaves. Entre os seus inconvenientes están menor potencia, leva unha
brigada pequena, e descarga menos auga (uns 900 litros), o que o fai menos
efectivo en incendios de alta intensidade ou en grandes incendios con longas
frontes de actuación.
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Os helicópteros de tipo medio son polas súas características os máis equilibrados,
no seu momento constituíron a columna vertebral do dispositivo de medio aéreos,
e son moi efectivos na maioría das circunstancias, descargan preto de 1.500 litros e
a brigada é dobre en compoñentes ao do helicóptero lixeiro. Se as posibilidades
orzamentarias o permitiran, interesaría incrementar o número destas aeronaves.
Respecto das aeronaves de coordinación, realizan distintos tipos de misións,
coordinación de tráfico, levantamento de perímetros, vixilancia, dirección co DTE,
toma de imaxes e vídeo, etc., todas elas fundamentais, polo que se consideran
indispensables para o operativo. Na campaña do 2018 prestaron servizo dous
helicópteros.
Equipos de protección e comunicacións
O dispositivo de extinción de Medio Rural conta cos equipos de protección
individual que se sitúan dentro dos mellores non só en España, senón tamén no
resto de países do noso entorno e no mundo occidental. Aínda así, queda marxe de
desenvolvemento en xeral, pero en particular para algunhas cuestións que son
requisitos de dotación de extinción neste momento da avaliación de riscos e plan de
acción en extinción. É preciso completar estas carencias así como outras existentes
en temas de uniformidade, roupa de inverno o equipos de protección para tarefas
preventivas.
Da mesma maneira, o sistema de comunicacións de rede dixital corporativa está a
dar resultados excelentes, permitindo aos responsables dos centros operativos a
obtención remota de información relevante sobre o incendio e das operacións de
combate dunha forma que non se podía ter soñado anos atrás, o que mostra o
importante avance realizado neste campo. Cuestións como a extensión das
comunicacións ao conxunto de combatentes, incluíndo a todos os compoñentes das
brigadas, están aínda pendentes, así como calquera outra evolución do sistema que
se poida formular debe valorarse como moi positivo. Resaltar tamén aquí os
importantes avances realizados na integración dos localizadores dos combatentes e
medios no aplicación de xestión de recursos e incendios XEOCODE II, que
representan unha importante axuda para o seguimento e control de operacións e
combatentes.
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6. A Intervención dos medios de emerxencias en situacións operativas por incendio
forestal
Aínda que este tema tratase nunha parte separada, quixera falar sobre tres
cuestións da relación dos dispositivos de Emerxencias e Medio Rural que entendo
relevantes.
Recursos e medios do dispositivo de Emerxencias
Da dimensión do dispositivo de Emerxencias, os seus recursos, medios e
capacidades, podemos dicir que non son suficientemente coñecidos polo dispositivo
de Medio Rural. Dende 2016, no que por razóns de activación de situacións
operativas 2, o traballo conxunto dos medios de ambos departamentos foi máis
frecuente e coordinado, o que axudou a mellorar ese coñecemento. E como
consecuencia, a conclusión obtida é que Emerxencias coordina recursos moi
potentes, conta con medios de bombeiros (motobombas), rurais e urbanos, GES,
servizos municipais de emerxencias, medios da Axega, e agrupacións de protección
civil, que xogan e deben xogar un papel fundamental nas intervencións por
incendios forestais nos ambientes de poboación, como apoio ao dispositivo de
Medio Rural, asegurando zonas urbanas e núcleos rurais, tranquilizando coa súa
presenza á poboación civil, etc. Para esta labor, interesa que ambos dispositivos
adquiran unha certa costume de traballo en conxunto en condicións complexas de
extinción, cun deslinde claro para cada dispositivo das funcións a realizar e recursos
a protexer, cunha parte forestal singularizada posto que sempre se necesitarán
medios forestais especializados no combate do incendio no monte. Como xa se
dixo, nos últimos anos a tendencia é a dun traballo máis coordinado e esa debería
ser o camiño a continuar.
Por outra banda observase que existe aínda unha diferenza de tempo moi
importante entre o momento no que o DTE toma conciencia da necesidade de
propoñer un escalado na situación operativa por evolución desfavorable do
incendio e poder así contar coa presenza de medios de Emerxencias para a defensa
dos núcleos, e a entrada efectiva destes medios no incendio. Por este motivo sería
necesario acortar estes tempos mediante a aplicación xeneralizada de protocolos
existentes que solucionen este problema o desenvolvemento de novos protocolos
de ser o caso, que permitan unha pre-alerta ou alerta rápida dos medios de
Emerxencia para a súa rápida entrada nos puntos de maior risco para as
poboacións.
Dirección da emerxencia
No dispositivo de extinción observase que, a pesar de ter impartida formación e
adestramento sobre a dirección de extinción e funcións dos axudantes desta
dirección, funcionase aínda en moitos casos con falta de designación expresa e
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coñecida por todos os combatentes dos responsables para os distintos postos da
extinción. Débese continuar traballando na solución deste problema.
Pero esta situación tamén se produce cando falamos dos postos dos responsables
que corresponden a unha situación operativa 2, quen son e como é o seu
nomeamento. Na maioría das ocasións funcionase dunha maneira tácita, sen
expresos nomeamentos e designacións, tamén como se apuntaba no parágrafo
anterior. Así, un posto fundamental como é o de xefe do posto de mando avanzado,
de constituírse, non queda designado expresamente ou non é coñecido polo
conxunto de responsables e combatentes. Debe entenderse que este posto e a súa
función non debe recaer no DTE, posto que este ten xa bastante con planificar a
extinción e coordinar as operacións.
Ademais, dende a perspectiva forestal, bótase de menos no desenvolvemento das
operacións das situacións 2, a figura dun responsable o director de emerxencia
como conxunto, que teña coñecementos e capacidades que o forestal non posúe e
para as que non está adestrado. Estoume a referir a situacións como combate do
lume preto das vivendas ou industrias ou no seu interior, os casos de evacuacións,
confinamentos ou afastamentos, control de accesos ou intervencións en casos de
accidentes. Para todas estas situacións, é necesaria a figura dun director da
emerxencia, separado e distinto dos medios forestais e distinto da figura do DTE.
Tamén interesaría que fora unha persoa distinta do xefe do posto de mando
avanzado, posto que entendo que as súas funcións e responsabilidades son
distintas. En todo caso, son funcións que escapan da capacidade dun DTE, e
ademais entendo que o DTE queda desbordado habitualmente en situacións 2
cando ademais das funcións propias que ten que realizar, se lle asigna tamén coas
funcións de emerxencias mencionadas anteriormente. Finalmente indicar que estas
figuras que se demandan, non poder asignarse a profesionais forestais como o xefe
do distrito ou un técnico de garda do distrito, posto que eles xa teñen o seu papel a
realizar, e debe quedar circunscrito á organización de medios e combate do
incendio forestal.
Coordinación, apoio e comunicacións entre os distintos grupos de intervención
Foron moitas as situacións operativas nas que despois da extinción dos incendios,
chegouse á conclusión de que a coordinación entre os distintos grupos de
intervención era manifestamente mellorable. E efectivamente este é o caso. O fallo
na xestión dunha boa coordinación prodúcese tanto pola falta de coñecemento e
posta en práctica de protocolos para estas situacións, isto é que papel corresponde
a cada grupo, como pola escasa dispoñibilidade dun número suficiente de
profesionais que podan realizar dunha maneira singularizada cada un dos postos
que son necesarios na xestión dunha emerxencia e extinción dun incendio. Estase a
falar de cada unha das partes da emerxencia: planificación, operacións, loxística,
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seguridade, intervención en núcleos, sanitarios, etc. No momento que algunha
destas partes non é realizada ou coordinada por unha persoa ou grupo de persoas
con misión singularizada e en conexión e coordinación co resto de seccións,
prodúcese un fallo no sistema por inexistencia desa determinada sección, ou ben
unha ineficaz xestión do resto das seccións por acumulación de tarefas por encima
da súa capacidade, coñecementos ou especialización. Como resultado conclúese
que ademais do exército de brigadas e motobombas necesario nestas situación, é
preciso contar con outro exército de figuras individuais ou en equipo para labores
de coordinación, xestión e dirección das distintas seccións, en número suficiente
para cubrir todas as distintas funcións a realizar e facelo dunha maneira eficaz.
Por estes motivos, actualmente o persoal dispoñible dentro do dispositivo
puramente forestal, resulta non suficiente para completar todas as seccións que lles
corresponden, polo que poderían formularse alternativas, como a posibilidade de
que os medios de emerxencias asuman algúns apoios por exemplo as cuestións
loxísticas de apoio aos combatentes, avituallamento, áreas e medios de descanso,
subministro de auga, combustible, algún destes apoios xa o realizan cos medios de
que dispoñen como as grandes nodrizas. Tamén para o apoio á coordinación e
dirección dos grupos de intervención, cuestión que se realiza por exemplo mediante
o despregue do camión do posto de mando avanzado da Axega.
SITUACIÓNS OPERATIVAS 1 e 2
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DISTRITO FORESTAL

Situacións operativas

1501 FERROL
1502 BERGANTIÑOS-MARIÑAS CORUÑESAS
1503 SANTIAGO-MESETA INTERIOR
1504 BARBANZA
1505 FISTERRA
2706 A MARIÑA LUCENSE
2707 FONSAGRADA-OS ANCARES
2708 TERRA DE LEMOS
2709 LUGO-SARRIA
2710 TERRA CHÁ
3211 O RIBEIRO-ARENTEIRO
3212 MIÑO-ARNOIA
3213 VALDEORRAS-TRIVES
3214 VERÍN-VIANA
3215 A LIMIA
3616 DEZA-TABEIRÓS
3617 O CONDADO-A PARADANTA
3618 VIGO-BAIXO MIÑO
3619 CALDAS-O SALNÉS

2
1
5
11
2
0
6
4
2
2
8
18
8
19
8
0
12
6
5

Galicia

119

Táboa 2. Datos acumulados de situacións operativas 1 e 2 en Galicia no período 2008-2017
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A táboa 2 amosa os datos de situacións operativas (entón niveis) 1 e 2
correspondentes ao período 2008-2017 en Galicia, e proporciona unha idea da
importancia da cuestión das situacións operativas posto que se trata dunha
realidade con tendencia crecente. Pero máis alá do mero dato numérico, o que
estes datos non reflicten é que estas situacións operativas son cada vez máis
complexas e difíciles de controlar, de acordo co xa comentado ao longo deste
informe, polo cal a súa gravidade representa posiblemente o factor a ter máis en
conta e para adoptar todas as medidas posibles para reducir os efectos negativos
que producen. Como indicador do problema, basta sinalar que Galicia sufriu de
media cada ano case 12 situacións operativas 1 ou 2 na última década. E o
obxectivo debe concentrarse en corrixir esta tendencia.

7. Aspectos sociais e mediáticos da extinción de incendios
Protocolos de apoio psico-social para emerxencias e catástrofes por incendios
forestais
Ano tras ano, os accidentes supoñen unha constante no desenvolvemento dos
incendios forestais en Galicia, e como calquera actividade onde se opera con
incerteza, no incendio se debe traballar cos máximos parámetros de seguridade do
combatente e da poboación afectada. Como traballo de risco e de emerxencias
pódense dar casos con falecemento de persoal do operativo de extinción, así como
poboación civil por distintas circunstancias, sempre tráxicas.
Con respecto ao persoal do dispositivo de extinción, débense formular protocolos
de actuación para estas situacións, así como poñerse en contacto cos familiares e
afectados, condolencias, presenza en funerais ou enterros, etc.
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Paralelamente, ao final da actuación en que se consegue parar o lume, unha vez
superada a fase que motivou a emerxencia, debe terse en conta como un factor a
poñer en práctica a atención ao intervenientes na extinción, estruturando un
protocolo de actuación para a intervención e apoio aos profesionais, especialmente
aos que interviñeron na zona cero.
Tratamento da información sobre operacións de extinción ante os medios de
comunicación e redes sociais. Protocolo de información
Os medios de comunicación seguen a cumprir unha importante función de servizo
público en situacións de emerxencia como nas ocorridas polos incendios forestais
producidos en Galicia e Portugal en outubro de 2017. Lamentablemente, o
sensacionalismo está presente en xa en toda cobertura periodística, co fin de atraer
máis usuarios. Se as informacións non contrastadas suficientemente cos
responsables ou profesionais que participan na emerxencia sumamos a difusión
interesada de noticias manifestamente falsas co fin de incrementar a situación de

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43
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caos, temos como resultado un cóctel moi perigoso, que pode dar como resultado
incluso a perda de vidas.
Por este motivo, forma parte do desafío dos medios de comunicación informar de
forma precisa e útil para que os cidadáns podan afrontar estas situacións de
emerxencia coa maior seguridade e transparencia posible. Deben ter moi presente
a súa responsabilidade e a súa misión de servizo público. Posiblemente sería
acertado que ampliaran o período de análise destas situacións e das operacións de
extinción, cunha continuidade das coberturas informativas, e non limitando esta
tarefa unicamente aos momentos de crise. Existen guías e decálogos para o
tratamento informativo destas situacións, con recomendacións para os medios
sobres as convencións éticas a cumprir nos casos que hai perigo para a vida e as
vivendas dos cidadáns. Usar unha linguaxe correcta, mesurada e pouco efectista,
evitar o uso de declaracións partidistas que non achegan datos útiles, así como
empregar as voces de técnicos e científicos como fontes expertas son tarefas que
poden contribuír a unha información máis útil e valiosa nestas situacións. Neste
senso, interesaría que existira en cada unha das situacións de emerxencia un
portavoz por parte da administración, profesional con dotes en temas de
comunicación e divulgación, que puidera servir de nexo das informacións cara aos
medios, segundo se estean a producir ou ben interese trasladar para chegar á
cidadanía.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

B. Recomendacións
1. Fixar a dimensión do dispositivo de extinción de maneira que se garanta un número
de brigadas operativas diarias como mínimo similar ao das últimas campañas.
Reorganizar as brigadas pasando de 7 a 5 compoñentes, con creación de novas
prazas de xefes de brigada para comandar as novas brigadas que se creen como
consecuencia da reorganización. Todas as brigadas librarán conxuntamente.
Creación de novos postos para condutor de motobomba, co fin de incrementar as
quendas de moto-bombista dispoñibles diariamente, especialmente na época na
que so están activos os moto-bombistas fixos e fixos-descontinuos de 9 meses, de
maneira que haxa maior dispoñibilidade que agora de quendas diarias de
motobomba, e permita o traballo conxunto habitual coas súas brigadas de
referencia.
2. Adaptar as estruturas da vexetación para reducir a carga de combustible,
especialmente no entorno dos solos urbanos e núcleos rurais, co fin de preparar
mellor estes ambientes aos incendios de elevada propagación en condicións
complexas de extinción, ao tempo que facilitará o traballo e a seguridade dos
medios de extinción. Así mesmo, levar a cabo unha nova liña de axudas a fondo
perdido que procure plantacións masivas de frondosas autóctonas nos ambientes

| Documento xeral de análise e recomendacións sobre o SPIF. Xullo de 2019

60

dos núcleos de poboación. Esta recomendación faise na parte de extinción por
canto condiciona totalmente as operacións do dispositivo de extinción.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

3. Reincorporar ao dispositivo de medios aéreos aos avións de carga en terra, en
número suficiente dentro das dispoñibilidades orzamentarias e con destino
prioritario para a provincia de Ourense, sur de Lugo e interior de Pontevedra.
4. Reformular o modelo municipal de brigadas, como dispositivo complementario e de
apoio aos medios máis especializados de Medio Rural, tendo como compoñente
máis activo a prevención, coa estabilización e profesionalidade dos compoñentes, e
mellora da selección e formación do seu persoal, para o que será necesario
presentar un novo tipo de convenio con condicións máis atractivas e períodos de
traballo máis longos, máis centrados na prevención nas zonas onde a competencia é
municipal, de forma que se poida garantir un número mínimo e suficiente de
brigadas, relativamente homoxéneo tanto a nivel provincial como de distrito, para
engadir ao dispositivo principal de brigadas de Medio Rural.
5. Continuar co programa de renovación do parque móbil, adquisición de novas
motobombas, diversificación dos tipos de camións motobomba para incluír tamén
capacidades por riba (grandes-cisternas de 12.000 litros) e por baixo (vehículos máis
pequenos de 3.000 litros) do vehículo motobomba actual (4.200 litros).
6. Desenvolver os protocolos de traballo en extinción existentes, en particular para as
situacións operativas 2, e crear novos protocolos onde sexan necesarios, como na
xestión de expedicións de grupos de intervención entre distritos e provincias, así
como a obriga polos DTE de elaboración dun plan de extinción expreso e escrito
para cada intervención.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

7. Reforzar a coordinación e dirección das operacións de extinción, mediante a
incorporación de máis persoal técnico especializado en cada un das distintas
seccións dunha extinción, planificación, operacións e loxística.
8. Redefinir o papel das empresas públicas, principalmente con orientación a accións
preventivas no territorio servindo de instrumento técnico e executor da
administración, tanto para accións subsidiarias por incumprimentos da normativa
forestal onde a competencia corresponda á consellería do Medio Rural, así como
nas actuacións a realizar nas zonas que se declaren legalmente como de alta perigo
de incendios. No plano da extinción, non se debería perder o seu papel totalmente
como complemento do dispositivo, en todas aqueles apartados nos que se necesite
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dun persoal técnico de apoio especializado ou ben na dotación de medios pesados
de extinción.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

9. Estender os períodos de contrato da maquinaria pesada de extinción, aumentando
a ser posible a súa dispoñibilidade e estudando fórmulas que permitan incrementar
o número de maquinistas especialistas, colaborando dende a administración na
formación en materia de extinción de incendios deste persoal.
10. Establecer en cada provincia un sistema y protocolo de constitución na época da
campaña de incendios do verán, dun núcleo de reforzo e apoio (NRA), dentro dos
medios propios con que conta o dispositivo de Medio Rural, con participación dos
elementos máis especializados deste dispositivo, para o seu emprego como forza de
choque en incendios con propagación desfavorable ou situacións operativas 1 e 2.
Así mesmo, e para fins de coordinación, mando e apoio loxístico, debería dotarse
cada provincia cun par de vehículos dedicados para poder cumprir con estes fins.
11. Levar a cabo unha política que permita que os concellos dispoñan de máis medios
de combate dos incendios, mediante a formulación de novos programas para
dotación de motobombas e equipamentos de extinción para os concellos, de
maneira que estes podan dispor de medios de extinción dos incendios nun primeiro
paso de ataque a nivel local.
12. Proseguir coas dotacións de equipamento de protección para o persoal do
dispositivo, finalizar coas compras de equipamentos de protección que esixen os
plans de acción, e formular accións para dotación de novos equipos de mellora da
seguridade dos combatentes segundo se produzan avances das tecnoloxías.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

13. Ampliar a todos os combatentes, de maneira progresiva en función das
dispoñibilidades orzamentarias, os equipos de comunicación portátil e individual
para mellorar a eficacia das operacións e da seguridade do persoal.
14. Incrementar a colaboración e coordinación co dispositivo de emerxencias,
procurando a participación e intervención dos seus medios o máis axiña posible
cando se declaren situacións operativas 2 por incendio forestal. Realizar simulacros
conxuntos de maneira anual para mellorar os procedementos. Identificar de forma
expresa e constituír as figuras de xefe de posto de mando avanzado e de director da
emerxencia, en cada situación, coas funcións e especialización necesaria para cada
un deles, pero separado e distinto das operacións puramente forestais de combate
do incendio ao cargo do DTE.
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CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

15. Elaborar un protocolo de apoio psicolóxico a combatentes e poboación civil ante
catástrofes por incendios forestais, con participación de profesionais na atención a
estes colectivos Elaborar un protocolo de información cuxos eixos sexan a difusión
de mensaxes tranquilizadores sobre a evolución da catástrofe, o control de rumores
relativos a iso, e proporcionar unha información veraz (evitando fake-news) e
rutineiras por períodos de horas, mediante o apoio nas RRSS.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43
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1. Radiografía da situación actual da prevención en Galicia
Segundo o PLADIGA 2019 a prevención constitúe unha das bases fundamentais na
loita contra os incendios forestais1. Defínese como o conxunto de accións
encamiñadas a eliminar os riscos que poden ser orixe dos lumes e da súa
propagación.
O Plan de Prevención da Dirección Xeral de Defensa do Monte da Consellería do
Medio Rural inclúe a regulación do uso do lume, as accións sociolóxicas e de
educación ambiental, os sistemas de alerta preventiva, a silvicultura preventiva, a
creación e mellora de infraestruturas de defensa e accións de mellora da xestión
forestal e das súas producións, que redunden nun incremento do valor do monte.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

O obxectivo do Plan de Prevención é levar a cabo accións tendentes a evitar que o
lume se produza, e en caso de producirse, minimizar os danos causados pola súa
propagación. Para acadar os obxectivos o Plan de Prevención estrutúrase a través
de:
Accións dirixidas á poboación. Estas accións levaranse a cabo a través de:
 Regulación das autorizacións e comunicacións de queimas.
 Accións sociolóxicas e de educación ambiental.
 Sistemas de alerta preventiva.
 Normativa legal.
 Autorización do uso do lume para preparar alimentos en áreas recreativas
piloto.
Accións dirixidas ao territorio. Dentro do Plan de Prevención, as accións previstas
sobre o territorio agrúpanse en tres liñas de actuación:
 De compoñente produtivo e de xestión forestal.
 Control selectivo do combustible forestal.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

 Construción e mantemento das infraestruturas preventivas de defensa.

 Elementos normativos vinculados á prevención de incendios forestais.
Amplamente recollido na lei 3/2007, do 9 de abril de prevención e defensa contra
os incendios forestais de Galicia (e modificacións posteriores); especialmente
recollido no título II “Planeamento da defensa do espazo rural fronte aos incendios
1

Para ser unha das bases fundamentais na loita contra incendios forestais o plan de prevención tan só
ocupa 22 páxinas de 179 (12,2% do total) da memoria do PLADIGA
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forestais” (artigos 9 a 17), no título III “Actuacións preventivas” (artigos 18 a 29) e
no título V “Uso do lume” (artigos 33 a 39). A maiores hai elementos tamén
recollidos na lei 7/2012, do 29 de xuño de montes de Galicia; especialmente os
contemplados no capítulo VII do título II “Conservación e protección de montes”
(artigos do 58 ao 68 e anexo I e II), no título III “Da planificación e da xestión forestal
sustentable” e no título VII “Extensión forestal” (artigos 106 a 110). A maiores hai
elementos vinculados á prevención de incendios recollidos de forma transversal na
Lei 5/2007 de emerxencias de Galicia, Lei 6/2011 da mobilidade de terras de Galicia,
Lei 4/2015 de mellora da estrutura territorial de Galicia e na Lei 2/2016 do solo de
Galicia.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

1.1. Evolución dos principais parámetros da prevención de incendios en Galicia
(Parte dos datos non facilitados pola Consellería de Medio Rural):

 Plans de prevención. Número de plans de prevención municipal e de distrito
existentes e a súa distribución, ano da súa elaboración e aplicación actual dos
mesmos. Número de plans de extinción realizados e distribución territorial nos
últimos anos (porcentaxe sobre o total).
DATOS NON FACILITADOS POLA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

 Actividades agrarias relacionadas cos incendios forestais, evolución e
distribución territorial
-Comunicacións de queimas agrícolas e autorización de queimas forestais
solicitadas entre o 01/01/2008 e o 31/12/2017

SOLICITUDES DE QUEIMAS 2008-2017
PROVINCIA

Comunicacións

Autorizacións

1.039.504

40.105

Lugo

310.218

19.457

Ourense

368.849

22.249

1.595.216

45.723

3.313.787

127.534

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A Coruña

Pontevedra
GALICIA

Cadro 1. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM

| Documento xeral de análise e recomendacións sobre o SPIF. Xullo de 2019

66

Destaca o número elevado de comunicacións de queima (media de 331.378 ao
ano), e especialmente o número tan elevado en Pontevedra e A Coruña. Por
outro lado, o número de autorizacións sitúase nunha media de 12.753 ao ano,
sendo as provincias de Pontevedra e A Coruña a que maior número presentan.
Nos seguintes cadros pode verse o reparto territorial por distritos e a súa
evolución no período 2008-2017:

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

COMUNICACIÓNS DE QUEIMA
DISTRITO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2008-2017

01-Ferrol
02-Bergantiños-Mariñas Coruñesas
03-Santiago-Meseta Interior
04-Barbanza
05-Fisterra
06-A Mariña Lucense
07-Fonsagrada-Os Ancares
08-Terra de Lemos
09-Lugo-Sarria
10-Terra Cha
11-O Ribeiro-Arenteiro
12-Miño-Arnoia
13-Valdeorras-Trives
14-Verin-Viana
15-A Limia
16-Deza-Tabeirós
17-O Condado-A Paradanta
18-Vigo-Baixo Miño
19-Caldas-O Salnés

27.738

28.910

27.543

23.888

28.193

29.977

26.583

25.272

28.405

23.419

269.928

32.359

29.360

30.475

27.779

30.699

32.168

28.194

28.567

31.256

26.075

296.932

22.517

18.608

20.879

20.316

23.627

24.749

21.978

21.970

23.936

21.409

219.989

25.905

21.937

23.900

20.726

23.008

23.755

19.522

18.915

20.237

17.953

215.858

3.965

3.106

3.667

3.297

4.310

4.564

3.466

3.316

3.892

3.213

36.796

11.608

11.912

11.502

10.787

12.532

13.070

11.986

10.963

12.207

9.578

116.145

2.009

1.670

1.771

1.823

2.053

1.939

1.559

1.286

1.523

1.423

17.056

3.587

3.025

3.836

3.958

4.692

4.753

4.117

4.627

5.007

4.714

42.316

8.308

6.686

7.498

7.436

9.098

8.809

7.548

8.014

8.472

7.646

79.515

6.638

6.051

6.169

5.520

5.259

5.192

4.703

5.224

5.518

4.912

55.186

11.561

9.780

11.449

10.729

11.438

12.170

11.199

11.970

12.677

11.217

114.190

12.999

10.630

13.528

12.705

15.448

16.159

14.921

16.239

16.924

15.292

144.845

5.431

4.399

4.884

4.917

5.180

4.810

4.372

4.828

5.081

4.907

48.809

2.828

2.141

2.298

2.826

3.533

3.187

2.337

2.699

2.504

2.665

27.018

3.502

2.640

3.074

3.287

3.761

3.814

3.336

3.445

3.762

3.360

33.981

18.409

14.676

15.682

14.894

17.294

16.892

14.922

15.662

17.586

15.844

161.861

47.293

36.067

38.223

33.127

36.651

39.425

36.251

37.627

39.428

32.454

376.546

44.234

37.474

41.803

36.664

41.503

46.962

40.983

38.453

43.596

38.899

410.571

84.834

62.105

67.841

58.757

65.001

68.370

59.267

58.960

64.286

56.824

646.245

GALICIA

375.725 311.177 336.022 303.436 343.280 360.765 317.244 318.037 346.297 301.804 3.313.787

Cadro 2. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

AUTORIZACIÓNS DE QUEIMA
DISTRITO

2008

01-Ferrol
02-Bergantiños-Mariñas Coruñesas
03-Santiago-Meseta Interior
04-Barbanza
05-Fisterra
06-A Mariña Lucense
07-Fonsagrada-Os Ancares
08-Terra de Lemos
09-Lugo-Sarria
10-Terra Cha
11-O Ribeiro-Arenteiro
12-Miño-Arnoia
13-Valdeorras-Trives
14-Verin-Viana
15-A Limia
16-Deza-Tabeirós
17-O Condado-A Paradanta
18-Vigo-Baixo Miño
19-Caldas-O Salnés

703

2009
909

1.998
1.826

GALICIA

2010
671

2011
446

1.956

1.621

1.593

1.608

1.128

921

997

736

241

2012

2014

365

1.406

1.342

1.248

808

516

452

276

11.623

1.512

1.229

1.523

1.295

890

696

598

12.770

864

727

598

613

462

374

359

248

6.294

765

745

443

370

322

275

301

220

5.174

300

268

235

215

182

202

224

186

103

2.156

64

108

150

165

177

131

196

272

150

133

1.546

222

157

142

122

101

124

310

171

225

184

1.758

547

507

432

560

385

415

488

333

319

310

4.296

353

403

284

1.102

1.717

1.848

1.382

1.120

816

676

9.701

941

806

882

627

546

518

472

485

480

328

6.085

686

741

661

572

364

396

389

516

419

286

5.030

416

414

272

358

440

461

614

789

612

746

5.122

427

190

113

130

132

239

583

761

658

688

3.921

242

197

178

119

76

114

225

363

303

278

2.095

266

2015
205

2016

2013
333

215

2017
133

2008-2017
4.246

1.198

802

683

657

449

391

295

210

216

166

5.067

2.238

1.617

1.773

1.412

1.361

1.729

1.780

1.898

2.010

1.665

17.483

1.654

1.114

1.299

932

900

918

694

345

357

231

8.444

3.295

2.049

2.223

1.821

1.618

1.417

905

563

541

301

14.733

19.176

15.520

14.889

13.648

12.458

12.970

11.688

10.310

9.315

7.570

127.544

Cadro 3. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM
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O número de comunicacións de queima sitúase por riba das 300.000 por ano
destacando un número moi elevado nos distritos 18-Vigo-Baixo Miño, 17-O
Condado-A Paradanta e 19-Caldas-O Salnés. Pola contra é significativo que o
número máis baixo se sitúe no distrito 14-Verín-Viana (de maior actividade
incendiaria).

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

En canto as autorizacións de queima, obsérvase unha diminución paulatina ao
longo dos anos, pasando dunha situación inicial de 19.176 no ano 2008, ás
7.570 do ano 2017. Destacan en número de autorizacións os distritos 17-O
Condado-A Paradanta e 19-Caldas-O Salnés.
Por outra banda, existe un número importante de mortos e feridos na
execución das queimas nos últimos anos. Sen datos concretos vinculados aos
incendios forestais e dos que temos referencias na prensa (exemplo recente na
seguinte imaxe).

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 4. Nova en El Progreso (sábado 2 abril 2019)

-Convenios en vigor con colectivos de risco (cazadores, pastoreo, gandería
extensiva)
DATOS NON FACILITADOS POLA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
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 Cumprimento da normativa relacionada coas faixas de protección e
xestión de biomasa
-Cumprimento da normativa polos titulares de estradas, autoestradas,
ferrocarril, rede eléctrica e telefónica
DATOS NON FACILITADOS POLA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
-Cumprimento da normativa polos propietarios de núcleos situados a menos de
400 m do monte e de instalacións singulares
DATOS NON FACILITADOS POLA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

-Nº de convenios coas entidades municipais para a xestión de biomasa e
evolución nos últimos 10 anos
Na seguinte táboa (cadro 5) móstrase o número de convenios preventivos
asinados mediante devasa mecanizada cos concellos e a superficie tratada
entre 2016 e 2018. O número de convenios está nunha media de 226 (62%
territorio) e 17.800 ha/ano xestionadas:

Ano

Número de
convenios
asinados

2016

221

18.203,34

2017

222

17.596,34

2018

235

17.596,34

Tratamentos (Ha)

Cadro 5. Fonte: Elaboración propia e a partir dos datos da DXDM

-Actividade sancionadora das administracións municipais e autonómica
(tipoloxía e estatísticas)
DATOS NON FACILITADOS POLA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

 Actividades de prevención realizadas pola administración forestal.
CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Distribución territorial e evolución nos últimos 10 anos
-Medidas divulgativas e educativas. Número, tipoloxía e distribución territorial
do número de accións de sensibilización/divulgación/formación preventiva coa
poboación nos últimos 10 anos (así como porcentaxes totais sobre a poboación
total).
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Dos datos facilitados pola Consellería do Medio Rural tan só temos o que se
reflexa no seguinte cadro:

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Nº ALUMNOS/AS EN CHARLAS IMPARTIDAS EN CENTROS DE FORMACIÓN POR ANOS
DISTRITO

2013

2014

2015

2016

2017

MEDIA

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

2971
711
75
1940
1084
780
524
629
0
0
58
1713
286
633
172
25
245
639
549

1942
920
2446
515
1696
393
22
368
120
180
0
0
0
0
1554
0
92
829
390

2215
653
2110
1338
1609
82
350
169
379
32
115
700
143
470
800
2114
95
1244
389

1157
425
2456
793
934
48
77
263
379
50
240
800
368
377
210
2754
594
1183
450

1475
585
3130
1500
1134
214
174
322
15
68
220
500
370
380
210
626
228
710
1200

1952
659
2043
1217
1291
303
229
350
179
66
127
743
233
372
589
1104
251
921
596

TOTAIS

13.034

11.467

15.007

13.558

13.061

13.225

Cadro 6. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM

A media de alumnos/as en charlas impartidas polos distritos forestais nos anos
2013 a 2018 foi de 13225, existindo diferencias moi significativas entre
distritos. Existen distritos que superan o millar de escolares (distritos I e III
están no entorno dos 2000) namentres outros están por debaixo de 200
(distritos X e XI no entorno dos 100).
-Queimas controladas/prescritas realizadas pola administración
NÚMERO DE QUEIMAS PRESCRITAS POR DISTRITO E ANO

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DISTRITO
01-Ferrol
02-Bergantiños-Mariñas Coruñesas
03-Santiago-Meseta Interior
04-Barbanza
05-Fisterra
06-A Mariña Lucense
07-Fonsagrada-Os Ancares
08-Terra de Lemos
09-Lugo-Sarria
10-Terra Cha
11-O Ribeiro-Arenteiro
12-Miño-Arnoia
13-Valdeorras-Trives
14-Verin-Viana
15-A Limia
16-Deza-Tabeirós
17-O Condado-A Paradanta
18-Vigo-Baixo Miño
19-Caldas-O Salnés
GALICIA

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2008-2017

2

4

18

2010

8

9

3

3

3

5

3

3

15

9

16

13

4

3

8

0

5

76

7

13

10

23

14

11

1

8

11

9

107

58

1

2

4

4

4

7

0

2

2

4

30

5

11

24

30

14

12

2

1

3

7

109

0

3

1

4

1

1

1

2

3

1

17

6

16

11

15

18

9

3

7

5

20

110

9

16

16

32

16

12

7

4

9

13

134

16

39

12

52

37

15

7

15

12

18

223

3

9

10

15

2

4

5

2

1

8

59

13

20

18

38

14

7

2

10

6

13

141

16

21

17

35

12

15

4

17

12

19

168

76

107

79

125

67

43

12

35

18

61

623

118

172

125

259

137

82

21

101

55

143

1.213

45

38

36

105

42

16

1

21

16

19

339

18

38

27

60

19

12

5

13

5

15

212

1

6

5

12

2

5

1

3

2

2

39

1

1

2

4

9

1

1

2

3

2

26

1

4

5

9

5

6

2

4

3

0

39

341

535

429

846

435

265

81

258

171

362

3.723

Cadro 7. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

SUPERFICIE AFECTADA POR DISTRITO E ANO
DISTRITO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

01-Ferrol
02-Bergantiños-Mariñas Coruñesas
03-Santiago-Meseta Interior
04-Barbanza
05-Fisterra
06-A Mariña Lucense
07-Fonsagrada-Os Ancares
08-Terra de Lemos
09-Lugo-Sarria
10-Terra Cha
11-O Ribeiro-Arenteiro
12-Miño-Arnoia
13-Valdeorras-Trives
14-Verin-Viana
15-A Limia
16-Deza-Tabeirós
17-O Condado-A Paradanta
18-Vigo-Baixo Miño
19-Caldas-O Salnés

3

92

103

52

68

7

17

9

29

9

389

12

44

20

81

45

10

9

25

0

11

257

37

53

66

131

49

155

2

22

94

23

632

2

6

8

14

47

16

0

2

7

143

245

25

53

191

97

86

60

3

2

6

28

551

0

5

6

7

1

7

16

37

17

2

98

83

103

59

109

124

27

9

30

73

154

771

32

72

60

210

127

42

23

7

35

88

696

86

138

30

289

173

80

18

52

44

56

966

6

44

123

38

17

20

21

9

3

55

336
1.412

GALICIA

2017 2008-2017

52

569

57

319

109

30

36

41

26

173

261

128

149

318

486

125

11

281

36

132

1.927

357

550

2.420

7.267

618

526

81

851

405

943

14.018

1.211

1.209

1.507

5.407

905

1.378

108

941

414

1.865

14.945

157

316

220

2.108

261

82

2

93

222

563

4.024

90

249

165

232

99

122

11

40

25

77

1.110

3

20

40

73

4

22

1

6

29

4

202

2

6

14

14

64

2

1

6

9

5

123

9

32

42

50

17

21

6

83

5

0

265

2.427

3.689

5.280

16.816

3.300

2.732

375

2.537

1.479

4.331

42.966

Cadro 8. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM

O número de queimas prescritas entre os anos 2008 e 2017 foi de 3723 (media
de 372) cunha superficie queimada de 42.966 ha (media de 4.297 ha/ano).
Chama a atención a disparidade do número e superficie afectada nos distintos
distritos. Practicamente o 75% do número de queimas (ao mesmo que
superficie) está concentrada en tan só 2 distritos (en primeiro lugar 14-VerínViana e logo 13-Valdeorras-Trives). É rechamante o número tan baixo de
queimas prescritas en Pontevedra e A Coruña.
-Rozas realizadas pola administración
DATOS NON FACILITADOS POLA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
-Silvicultura preventiva (podas, clareos e rareos).
DATOS NON FACILITADOS POLA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

 Datos sobre as labores de policía forestal realizados polos axentes forestais
en relación coa Lei de incendios, especialmente nas faixas de protección de
núcleos (10 últimos anos)

DATOS NON FACILITADOS POLA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
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2. Avaliación da aplicación preventiva actual
Nunha análise DAFO sobre os datos e a experiencia que temos das accións de
prevención en Galicia podemos realizar as seguintes indicacións:
DEBILIDADES
 Escasa planificación preventiva. Non hai ningún PORF aprobado e os plans de
prevención de distrito e municipais contan con máis de 10 anos (última
aprobación recollida na orde do 13 de marzo de 2019 sobre aprobación dos
plans de prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito).

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

 Documentos de planificación preventiva non adaptados á nova xeración de
incendios forestais (de 4ª, 5ª e 6ª xeración), especialmente no referente á
identificación de zonas fóra de capacidade de extinción, puntos de xestión de
emerxencias, vías de evacuación e estratexias de extinción (indicado na
comparecencia dos responsables de emerxencias).
 Falta dunha ordenación integral real do medio rural acorde co establecido na
recente normativa aprobada (indicado no punto 3.3.2. do Ditame da Comisión
de Incendios de Galicia 2017).
 Os cambios de actividade e uso non teñen en conta as medias preventivas
necesarias.
 Charlas e programa educativos levados a cabo excesivamente baixos (a media
dos últimos anos non chega a cubrir o 5%2 da poboación escolar de ensino
obrigatorio).
 Porcentaxe de superficie de faixas de protección efectivamente realizado moi
baixo (indicado no punto 3.3.5. do Ditame da Comisión de Incendios de Galicia
2017).

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

 Actuacións desaxustadas no territorio das causas específicas de incendios en
cada zona. As accións de prevención establécense de forma uniforme e
xenérica para todo o territorio sen ten en conta especificamente as
características e casuística de incendios forestais de cada lugar.
 Medidas preventivas pouco coordinadas entre as distintas institucións, como
consecuencia da baixa planificación preventiva.
 Accións dirixidas á poboación contan con menor intensidade e orzamento que
as dirixidas ao territorio cando as causas dos incendios son de índole social (ver
2

Media de 13.225 alumnos/as que recibiron unha charla do distrito (datos PLADIGAs 2013-2018) fronte
a unha media de 300.000 alumnos/as do ensino obligatorio en Galicia (datos consellería Educación).
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desgloses orzamentarios do punto 1.5. do Ditame da Comisión de Incendios de
Galicia 2017).
 Complexidade da normativa de prevención de incendios e baixo coñecemento
por parte da poboación. A iso hai que engadir os constantes cambios que non
axudan a súa aplicación real (a lei 3/2007 de prevención de defensa contra os
incendios forestais tivo 6 modificacións, 2 delas nos últimos 2 anos).
 Inexistencia de plans de auto-protección das poboacións e dun sistema de aviso
e alerta personalizado en caso de emerxencia ante incendios forestais.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

 Procedementos da planificación e da xestión preventiva non contemplan
ferramentas de participación das partes interesadas.
AMEAZAS
 Forte declive económico e demográfico das áreas rurais (indicado no punto
3.3.3.1. do Ditame da Comisión de Incendios de Galicia 2017).
 Abandono rural, cambios de uso (no período 1989-2011 case a metade do
territorio non urbano de Galicia experimentou un cambio de uso, unha
dinámica posiblemente inédita no contexto de Europa occidental) e problemas
de mobilidade da terra ante o absentismo (indicado en distintas partes do
Ditame da Comisión de Incendios de Galicia 2017).
 Incremento de masas mono-específicas continuas coa mesma estrutura e perda
da paisaxe en mosaico existente no medio (especialmente nas últimas décadas,
segundo o IV IFN).

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

 Aparición de lumes de 4ª, 5ª e 6ª xeración que comportan a existencia de zonas
fóra de capacidade de extinción (indicado na comparecencia dos expertos en
emerxencias).
 Número moi elevado de comunicacións (media de 314.000 ao ano) e
autorizacións (media de 12.800 por ano) o que nos fala do amplo uso do lume
como ferramenta na actividade rural. O número de incendios provocados por
queimas é relativamente baixo (2,57% do total) comparado co alto número de
comunicacións e autorizacións. Porén, as consecuencias son moi graves pola
perda de vidas humanas ou polo número de persoas feridas (sen datos
específicos, tan só temos referencias de prensa).
 O abastecemento de auga para a extinción vese comprometido en momentos
de seca (indicado polas OOSS e no documento aportado pola CIG).

| Documento xeral de análise e recomendacións sobre o SPIF. Xullo de 2019

73

 Descoñecemento por parte da poboación de boas prácticas para a realización
segura de queimas agrarias e forestais (indicado no punto 3.3.2. do Ditame da
Comisión de Incendios de Galicia 2017).
 Escasa participación das distintas partes interesadas na planificación e na
execución de medidas preventivas.
 Escaso valor que gran parte da poboación lle dá a superficie forestal (indicado
no punto 3.3.7. do Ditame da Comisión de Incendios de Galicia 2017).

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

 Falta de implicación e coñecemento da sociedade da cultura forestal (indicado
no punto 3.3.7. do Ditame da Comisión de Incendios de Galicia 2017).
FORTALEZAS
 Amplo desenvolvemento da normativa de prevención nos últimos anos cun
carácter bastante transversal e con implicación na ordenación territorial.
 Amplo coñecemento no comportamento dos incendios forestais en Galicia:
modelos de combustibles, comportamento dos incendios en distintas
situacións, medidas técnicas para a realización de queimas prescritas (traballos
desenvolvidos durante décadas polo CIF Lourizán).
 Amplo coñecemento e experiencia na xestión silvo-pastoral e no uso de
froiteiras no territorio (especialmente a través da rede AFINET, a Asociación
Galega de Pastos e Forraxes, Centro de investigacións de Mabegondo (CIAM) e
a Escola Politécnica Superior da USC no campus de Lugo).
 Gran experiencia en accións preventivas posta en marcha nas últimas décadas,
especialmente no referente a queimas prescritas, infraestruturas preventivas e
control selectivo do combustible.
 Amplo dispositivo formado e con experiencia (tanto público como privado)
para desenvolver actuacións preventivas.
 Redución importante do número de incendios, especialmente desde 2007.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

 Numerosos puntos de auga en bo estado (4.671 segundo datos facilitados pola
Consellería do Medio Rural).
OPORTUNIDADES
 Cambio na percepción social das consecuencias dos incendios forestais;
especialmente desde as vagas de lumes de 2006 e 2017.
 Interese xeneralizado por parte da poboación en participar en actuacións de
prevención de incendios.
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 As vagas de lumes de 2006 e 2017 en Galicia obrigaron a unha revisión e
análise do acontecido para tomar medidas de cara a futuro. Ao mesmo co
acontecido en Portugal, Grecia, Australia e California.
 Paisaxe tradicional diversificada e en mosaicos, o que favorecen –desde a
percepción social- medidas encamiñadas á consecución dun espazo agroforestal resiliente ante os incendios forestais.
 Existencia de numerosos canles fluviais, infraestruturas e vieiros con frondosas
que permiten sectorizar o territorio.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

 Boa acollida, implicación e participación do voluntariado do monte e das
agrupacións de defensa e vixilancia veciñal.

3. Propostas a futuros. Recomendacións:
O urxente non debe impedir que actuemos sobre o importante. En moitas
ocasións, o traballo en incendios forestais está centrado no urxente (apagar os
lumes), detraendo medios e recursos para o importante: establecer unha
prevención efectiva fronte aos incendios forestais.
O mellor lume é o que non se incia, e no caso de comezar, minimizar os seus
efectos; para o que realizamos as seguintes recomendacións de mellora baseadas
nos seguintes eixos:
PLANIFICACIÓN > PARTICIPACIÓN E
DIVERSIFICACIÓN > CULTURA FORESTAL

IMPLICACIÓN

>

VALORIZACIÓN

>

3.1.- RECOMENDACIÓNS TRANSVERSAIS (aumentar o coñecemento e reducir a
incerteza):

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

•

3

O Punto de partida para facer efectiva a prevención é unha axeitada
PLANIFICACIÓN PARTICIPADA3. Existen distintas figuras recollidas pola
normativa que deben desenvolverse implicando a toda a sociedade.
Deberán poñerse en marcha o máis axiña posible os 19 Plans de
Ordenación dos Recursos Forestais (PORF) en procesos con
participación pública e dándolle prioridade aos distritos máis afectados
polos incendios forestais en consonancia co indicado na recomendación
2ª do Ditame da Comisión de Incendios de Galicia 2017. Ao mesmo
tempo deberán actualizarse os Plans de prevención de distrito como
instrumentos operativos que desenvolvan territorialmente o Pladiga
(seguindo as indicacións da recomendación 55ª do Ditame da Comisión

Ver tese de doutorabmento “Metodoloxía para a participación pública nos procesos de planificación
forestal” (Bruña-García, X.; 2014 – USC) https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/11995
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de Incendios de Galicia 2017), vinculados aos PORF e dotados de
participación activa a través dos comités de distrito (seguindo as
indicacións da recomendación 7ª do Ditame da Comisión de Incendios
de Galicia 2017). A nivel municipal deberán desenvolverse ou
actualizarse –segundo o caso- os Plans municipais de prevención de
incendios e os Plans actuacións municipais (PAM Incendios),
integrando as súas medidas na ordenación integral do territorio e
mediante procesos de participación pública que permitan implicar a
toda a sociedade no desenvolvemento efectivo das actuacións de
prevención.
A planificación preventiva e de extinción, amparada nos instrumentos
indicados con anterioridade, deberá MONITOREAR O TERRITORIO PARA
IDENTIFICAR E CARACTERIZAR OS COMBUSTIBLES E ZONAS FÓRA DE
CAPACIDADE DE EXTINCIÓN na zona a planificar (recomendacións
indicadas nas súas comparecencias por F. R. Silva e J.A. Grandas), tendo
como base a actividade incendiaria e a información subministrada polas
investigación dos incendios forestais. A maiores deberá identificar
puntos de xestión de emerxencias e áreas de estratéxicas de xestión
de lumes no territorio, vías de evacuación das poboacións, estratexias
de extinción (segundo o indicado no informe “Recomendacións de
prevención en áreas transformación. Cadernos de cooperación do Eixo
Atlántico (2018)”). Esta planificación debe completarse con simulacros
no territorio que melloren as medidas establecidas inicialmente. Ao
mesmo tempo deberá revisarse periodicamente coa información
facilitada polas investigación dos incendios forestais e a avaliación do
desenvolvemento dos últimos incendios forestais; dando lugar a unha
efectiva PLANIFICACIÓN DINÁMICA (PREVENTIVA)

•

INTEGRAR A PLANIFICACIÓN PREVENTIVA NO XEOCODE, para reforzar
o seu seguimento e aplicación polas distintas entidades administrativas
responsables da súa execución e servir de fonte de información para a
toma de decisión na dirección da extinción de incendios forestais e de
emerxencias.

•

Os distintos ESPAZOS NATURAIS DEBERÁN CONTAR CON PLANS DE
PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS,
incorporados na súa planificación e coordinados coa planificación
preventiva do distrito correspondente e co plan de emerxencias
municipal onde resida o Espazo.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

•

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43
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•

Creación de COMITÉS FORESTAIS POR DISTRITO onde un dos cometidos
principais sexa o de participar na planificación (tanto os PORF como
plans de prevención de distrito) e poñer en marcha as medidas
preventivas específicas para ese distrito, en sintonía co establecido na
recomendación 7ª do Ditame da Comisión de Incendios de Galicia 2017
(que os define como foros de intercambio de información sobre
cuestións forestais e mecanismos de participación activa dos diferentes
axentes do sector forestal existentes en cada distrito).

•

POÑER EN VALOR O MEDIO RURAL (e en especial o monte), para que
“identifiquemos como perda o que arde”. Neste sentido os PORF
deberán actuar como un plan de ordenación do medio físico (en
consonancia coa recomendación 66ª do Ditame da Comisión de
Incendios de Galicia 2017) que potencie os valores de cada distrito e os
dea a coñecer a toda a sociedade.

•

ODENACIÓN INTEGRAL DO TERRITORIO E DOS USOS DO SOLO rural en
base ao establecido recomendacións 62ª e 64ª do Ditame da Comisión
de Incendios de Galicia 2017, que contemple e incorpore medidas de
prevención de incendios (en aliñamento coa recomendación 67ª e 68ª
do Ditame da Comisión de Incendios de Galicia 2017) e se coordine coas
actuacións de xestións de terras e do fomento das actividades no rural
(tal e como establece a recomendación 69ª do Ditame da Comisión de
Incendios de Galicia 2017).

•

Iniciar, impulsar e establecer ESTRATEXIAS DE MOBILIDADE DE TERRAS
que favoreza a valorización da terra e loite contra o absentismo, en
consonancia coas recomendacións 71ª, 72ª, 73ª, 74ª, 75ª, 77ª,78ª do
Ditame da Comisión de Incendios de Galicia 2017.

•

As ACTUACIÓNS DE PREVENCIÓN que se leven a cabo en cada
lugar/concello/distrito teñen que DAR RESPOSTA ÁS CAUSAS DE
INTENCIONALIDADE DE INCENDIOS DETECTADAS na investigación dos
incendios forestais que contemplan as recomendacións 100ª, 101ª e
102ª do Ditame da Comisión de Incendios de Galicia 2017.

•

ACTUACIÓN
CONXUNTA
E
TRANSVERSAL
dos
distintos
servizos/entidades/organismos que participan no medio rural tendo por
obxectivo principal a posta en valor do territorio fronte aos incendios
forestais (tal e como indicaron distintas OOSS, e en especial no
documento aportado pola CIG).
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AGRUPAR A NORMATIVA DE PREVENCIÓN E FACELA COMPRENSIBLE
para todas as persoas. Neste sentido a maiores de recoller un único
texto lexislativo (recomendación 11ª do Ditame da Comisión de
Incendios de Galicia 2017), habería que tender a medio prazo a súa
simplificación para facilitar a execución das distintas medidas
contempladas. Por outra banda, aquelo que non se coñece é moi difícil
poder acatalo, polo que se fai imprescindible o desenvolvemento de
campañas de DIFUSIÓN DA NORMATIVA EXISTENTE EN PREVENCIÓN
para toda a sociedade (en consonancia coa recomendación 110ª do
Ditame da Comisión de Incendios de Galicia 2017) e que empreguen
distintos medios, formatos e contextos (explicando a necesidade das
medidas, detallando de forma comprensible os distintos aspectos e
achegando a normativa aos distintos casos da realidade do medio).

3.2.- RECOMENDACIÓNS SOBRE O TERRITORIO (aumentar a resiliencia):
• SILVICULTURA PREVENTIVA incorporada de forma transversal en todas
as accións que se desenvolvan no espazo agro-forestal. Nesta liña, ten
interese a recomendación 25ª (uso da terra cultivada como devasa
natural) e 26ª (incentivar actuacións nas frondosas caducifolias) do
Ditame da Comisión de Incendios de Galicia 2017.
•

Realizar unha SECTORIZACIÓN DO TERRITORIO baseada nas estratexias
de control dos incendios forestais planificadas (tal e como indicaron
distintas OOSS, e en especial no documento aportado pola CIG e
documento optimización do SPDCIF de Ourense). Neste sentido, cobra
especial interese o cumprimento das obrigas de limpeza nas redes de
faixas de xestión de biomasa definidas pola Lei 3/2007 na procura da
ruptura da continuidade horizontal e vertical da biomasa presente (tal e
como establece a recomendación 39ª do Ditame da Comisión de
Incendios de Galicia 2017) ESTABLECENDO PRIORIDADES DE
ACTUACIÓN en base á planificación preventiva, que permitan actuar de
forma urxente e directa. A maiores é de interese a creación dun rexitro
cartográfico e informático das redes de defensa contra os incendios
forestais que permita facer o seguimento do seu estado ao longo do
tempo (en consonancia coa recomendación 40ª do Ditame da Comisión
de Incendios de Galicia 2017).

•

Tendo en conta as recomendacións do Relatorio da Comissão Técnica
Independente da Asembleia da República de Portugal do ano 2018 que
indican que é máis interesante desenvolver solucións de ocupación das
redes de xestión das faixas de seguridade que intervir na xestión de
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combustibles, deberán fomentarse medidas activas para POÑER EN
VALOR AS REDES DE XESTIÓN DE BIOMASA. Neste punto, ten especial
importancia fomentar e incentivar os usos produtivos con froiteiras e
actividades silvo-pastorais nas redes de xestión de biomasa (en
consonancia co establecido na recomendación 28ª do Ditame da
Comisión de Incendios de Galicia 2017), así como usos sociais,
ambientais e recreativos.
É preciso establecer medidas activas de DIVERSIFICACIÓN DAS MASAS
(tanto horizontal como verticalmente). Recuperar o indicado na
disposición inicial dos artigos 25.3,4,5,6 da lei 3/2007; en especial no
referente a creación de mosaicos (25.3) e diversificación de especies
(25.5). Nese sentido, debería establecerse unha porcentaxe obrigatoria
de diversificación (en torno ao 10%) de especies/usos nas masas monoespecíficas de piñeiro e eucalipto (na liña da recomendación nº 27 do
Ditame da Comisión de Incendios de Galicia 2017). Esta diversificación
debera ser obrigatoria para as certificacións forestais e debería
computar de forma positiva nos incentivos públicos tanto das axudas
como das medidas fiscais (en consonancia coas compensacións
establecidas na recomendación 99ª do Ditame da Comisión de
Incendios de Galicia 2017).

•

Fomentar a DIVERSIFICACIÓN DO ESPAZO AGROFORESTAL mediante a
creación dunha paisaxe en mosaico a través de incentivos financeiros e
paquetes de axudas públicas, favorecendo a diversidade e alternancia
de formacións, usos do solo e da paisaxe (en consonancia do indicado
na recomendación nº 27 do Ditame da Comisión de Incendios de Galicia
2017). Esta diversificación ten que artellarse con medidas de
compensación económica (en consonancia coas compensacións
establecidas na recomendación 99ª do Ditame da Comisión de
Incendios de Galicia 2017).

•

INCREMENTAR A RESISTENCIA Á PROPAGACIÓN de incendios forestais
a través de VIEIROS CON FRONDOSAS CADUCIFOLIAS E FROITEIRAS
(con maior humidade en copas) tal e como establece a recomendación
dos aspectos técnicos na xestión dos combustibles na interface do
Relatorio da Comissão Técnica Independente da Asembleia da República
de Portugal do ano 2018.

•

Fomento das ACTUACIÓNS SILVOPASTORAIS E PLANS DE PASTOREO
que redunden na diversificación do territorio e na creación de mosaicos.
Neste sentido, é necesario desenvolver un plan de actuacións de
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mellora das zonas de pastoreo extensivo e fomentar a ordenación silvopastoril no medio que acade unha superficie de pastos e forraxe en
terreos de monte superior ao 10% da superficie forestal (en
consonancia coa recomendación nº 23 do Ditame da Comisión de
Incendios de Galicia 2017). A maiores, deberán impulsarse axudas de
actuacións silvo-pastorias e de manexo de gando cun obxectivo
principal preventivo, especialmente nas áreas prioritarias para a
sectorización do territorio.
ADECUAR AS INFRAESTRUTURAS PREVENTIVAS ás novas situacións E
GARANTIR A AUGA. Para conseguir este cometido é preciso realizar un
informe da situación dos puntos de auga e subministro ao longo do ano
que permita determinar zonas con necesidade de poñer en práctica
medidas complementarias en tempos de seca (grandes cisternas,
canalizacións excepcionais, busca de novos lugares de captación de
auga) e que garantan o abastecemento de auga para a extinción (tal e
como indicaron distintas OOSS, e en especial no documento aportado
pola CIG). Interesante proposta de optimización dos puntos de auga do
grupo de traballo de Ourense (documento optimización do SPDCIF). A
maiores deberán INSTALARSE HIDRANTES EN TODAS AS CAPTACIÓNS
MUNICIPAIS DE AUGA, para que puideran ser empregados en
situacións de emerxencia polos dispositivos de extinción.

•

Establecer MEDIDAS PREVENTIVAS NA REGULACIÓN DOS CAMBIOS DE
USO E DE ACTIVIDADE, sendo a actuación preventiva a que prime
nestes cambios segundo o indicado nas recomendación nº 62 e 70 do
Ditame da Comisión de Incendios de Galicia 2017.

•

Desenvolvemento dun PLAN DE QUEIMAS PRESCRITAS en base ao
indicado recomendación nº 59 do Ditame da Comisión de Incendios de
Galicia 2017, impulsando accións de queimas controladas en todos os
distritos forestais fóra do período de máximo risco e en colaboración
coa poboación das zonas afectadas (en formato similar ás xornadas
colaborativas TREX para queimas prescritas realizadas en Portugal).
Interesante proposta de instrución para queimas prescritas do grupo de
traballo de Ourense (documento optimización do SPDCIF).
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3.3.- RECOMENDACIÓNS SOBRE A POBOACIÓN (aumentar a concienciación):
•

Actuacións educativas e de EXTENSIÓN FORESTAL implicando a toda a
comunidade educativa en todos os niveis. Neste sentido, é preciso
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incorporan nos plans de estudos de ensino obrigatorio contidos
relacionados coa cultura agro-forestal e de prevención de incendios (na
liña do contemplado na recomendación nº 95 do Ditame da Comisión
de Incendios de Galicia 2017), de forma que se chegue ao 100% dos
escolares antes de que rematen o ensino obrigatorio (tal e como recolle
a recomendación nº 111 do Ditame da Comisión de Incendios de Galicia
2017).
•

Creación de SISTEMA DE ALERTA/AVISO para a poboación (residente
e/ou visitante) en situacións de risco e que permita aportarlle
información útil para a súa auto-protección tal e como establece a
recomendación do Relatorio da Comissão Técnica Independente da
Asembleia da República de Portugal do ano 2018. Nesta liña, e co uso
das novas tecnoloxías, sería preciso a creación dunha aplicación móbil
que permitira establecer informacións personalizadas a cada persoa en
base a súa localización no territorio.

•

Desenvolvemento de PLANS DE AUTOPROTECCIÓN para cada entidade
de poboación, baseados na planificación preventiva tal e como
establece a recomendación do Relatorio da Comissão Técnica
Independente da Asembleia da República de Portugal do ano 2017.
Estes plans de auto-protección deberán estar coordinados co dispositivo
de emerxencia e coa implicación das agrupacións de defensa e vixilancia
veciñal (no caso de existir).

•

Creación de AGRUPACIÓNS DE DEFENSA E VIXILANCIA VECIÑAL contra
os incendios forestais en todo o territorio implicando á veciñanza na
prevención de forma activa (recollido na recomendación nº 112 do
Ditame da Comisión de Incendios de Galicia 2017). A maiores, estas
agrupacións deberán incorporarse na participación activa da
planificación e xestión do distrito a través dos Comités de Distrito
citados con anterioridade.

•

Creación dunha CULTURA FORESTAL a tódolos niveis da sociedade ->
“Fronte ao lume, cultura”. Esta medida encádrase dentro das accións de
concienciación social (incluídas na recomendación nº 96 do Ditame da
Comisión de Incendios de Galicia 2017) e das campañas de difusión
(incluídas na recomendación nº110 do Ditame da Comisión de Incendios
de Galicia 2017).

•

Aplicación dunha INVESTIGACIÓN SOCIAL das causas dos lumes.
Incorporar unha análise sociolóxica e antropolóxica na investigación dos
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incendios forestais, posto que a gran parte dos incendios teñen unha
base vinculada aos elementos sociais que é preciso coñecer e profundar
nas súas motivacións. Esta acción deberá incorporarse á recomendación
nº 100 do Ditame da Comisión de Incendios de Galicia 2017, de creación
dos equipos forestais de investigación por distrito.
•

Regular de forma detallada e DIFUNDIR AS NORMAS TÉCNICAS E
FUNCIONAIS PARA A REALIZACIÓN ADECUADA DE QUEIMAS
AGRÍCOLAS E FORESTIAS axilizando o procedemento de autorización
(en consonancia coa recomendación nº 59 do Ditame da Comisión de
Incendios de Galicia 2017) e o seu posterior seguimento. Neste punto
sería necesario facer accións de transferencia “in situ” por todos os
concellos de como realizar queimas seguras e fomentar unha rede de
avisos rápida para paralizar as queimas ante os cambios meteorolóxicos.

•

IMPLICAR AOS CONCELLOS NA XESTIÓNS DE QUEIMAS NO ESPAZO
URBANO E A APLICACIÓN DE ALTERNATIVAS AO USO DO LUME
NESTAS ZONAS ante o número tan elevado de comunicacións de
queimas nos distritos máis urbanos e que corresponden con queimas de
xardinería en solo urbano. Dentro das medidas alternativas ao uso do
lume poden estar a recollida selectiva de material vexetal para
compostaxe ou puntos específicos de depósito.

3.4.- RECOMENDACIÓNS ORGANIZATIVAS EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTAIS (mellorar a coordinación):

 Papel do SPIF (a través dos distritos forestais): dinamizador e
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responsable da planificación preventiva nos distritos forestais. Deberá
desenvolver de forma activa queimas prescritas no territorio que ademais
da acción preventiva que representa, actuarán como parte do
adestramento do persoal de incendios. Terán que impulsar, manter e
fomentar os comités de distrito integrados dentro da planificación
preventiva e dos PORF.
A actividade preventiva deberá estar baseada no traballo previo da
investigación de incendios forestais que contemple unha investigación
social da actividade incendiaria (na liña das recomendacións indicadas no
punto 3.3.).
Recoméndase crear GRUPOS de TRABALLO do distinto persoal integrante
do dispositivo público de prevención de incendios forestais (a nivel de
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distrito forestal e provincial) que a través do seu coñecemento e
experiencia realice unha revisión dos protocolos e accións de prevención;
nun proceso de mellora continua e que permita unha adaptación á
realidade concreta de cada zona.
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Impulsor das medidas preventivas no territorio e coordinación das accións
con outras entidades (desempeñando papel tractor e director na
coordinación), en especial a través do novo entre instrumental de
prevención de incendios (entendemos referido á nova Dirección Xeral de
Defensa do Monte).
Para poder desempeñar un maior papel planificador, coordinador e de
policía na xestión preventiva dos incendios forestais é preciso incrementar
o persoal técnico e de axentes facultativos medioambientais presentes nos
distritos forestais (como mínimo unha persoa técnica máis por distrito e
entre 1-2 axentes facultativos por distrito forestal); especializando a este
persoal en tarefas específicas (planificación preventiva, investigación das
causas dos incendios forestais, xestión tarefas preventivas (entre elas as
queimas prescritas), control do cumprimento da normativa e impulso da
cultura forestal).

 Novo ente instrumental de prevención de incendios. Segundo a
recomendación 54 do ditame de agosto de 2018 encargarase de :
• Dirixir e coordinar todas as administracións públicas con competencias en
materia de prevención de incendios dada a necesidade de que todas as
administracións implicadas, concellos, deputacións e Xunta de Galicia,
cumpran coas súas obrigas legais neste ámbito.
• Avaliar a distribución de competencias actualmente vixente en materia
de prevención e propoñer os cambios que, de ser o caso, se requiran para
o adecuado cumprimento das medidas previstas.
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• Prestar colaboración e asesoramento estable aos concellos no
cumprimento das súas obrigas de prevención, dándolles uniformidade aos
procedementos e actuacións desenvolvidas por eles.
• Asegurar o cumprimento das medidas de prevención contra os incendios
forestais recollidas na lexislación vixente e tramitar na súa totalidade os
expedientes sancionadores que se deriven dos incumprimentos.
• Asumir a planificación das medidas de prevención de incendios e o seu
desenvolvemento, impulsando a realización das tarefas encomendadas ás
administracións con competencias neste ámbito.
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• Dirixir os equipos de vixilancia de incumprimentos, que se ocuparán de
velar por que se cumpran as medidas de prevención de incendios forestais
recollidas na lexislación vixente, así como todas as demais obrigas impostas
pola lexislación forestal, particularmente no que se refire ás obrigas
relativas a replantacións e distancias que se deberán respectar.
O recollido nesta recomendación atópase incluído no artigo 11 do decreto
149/2018 do 5 de decembro de 2018 pola que se establece a estrutura
orgánica da Consellería do Medio Rural e se crea a Dirección Xeral de
Defensa do Monte.

Asinado por: Parlamento de Galicia
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 Papel empresas públicas (TRAGSA e SEAGA): executor das encomendas
de prevención que como instrumento público deriven das medidas
acordadas polas administracións públicas. Neste senso, as brigadas e
medios das empresas públicas deberán estar especializadas na execución
de medidas preventivas sobre o territorio e a poboación.

 Papel administración local (Concellos): desenvolver un papel activo na
prevención de incendios forestais tomando partido na ordenación
territorial da súa competencia e desenvolvendo as medidas preventivas
indicadas na planificación tanto no ámbito territorial como social. A
execución destas medidas preventivas poderá realizarse a través dos
medios propios (brigadas forestais de prevención, en convenios similares
aos existentes actualmente coa Consellería do Medio Rural, pero centradas
principalmente en actuacións de prevención de incendios forestais) ou a
través de encomendas a empresas públicas. Nesta liña deberán
establecerse mecanismos de cooperación para a consecución das
actuacións da súa competencia, e en concreto, o establecido na
recomendación nº 45 do Ditame da Comisión de Incendios de Galicia 2017.
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 Papel Outros Servizos: OAC´s, FOGGA, Conservación, Ensino, . .
.Contribuír á execución das medidas preventivas detectadas na
planificación preventiva e que sexan da súa competencia. Por outra banda,
deberán procurar a valorización activa do territorio, en especial o medio
agro-forestal. Neste sentido, as medidas de coordinación indicadas con
anterioridade deberán ir encamiñadas na liña do establecido para as
figuras de espazos protexidos incluídos na recomendación nº 94 do Ditame
da Comisión de Incendios de Galicia 2017.

 Papel das entidades agrarias e forestais: fomentar a cultura forestal a
través dunha xestión profesionalizada. Canalizar a participación das
persoas silvicultoras, gandeiras, agrarias, cazadoras na planificación e na
posta en marcha das medidas preventivas a través dos comités forestais
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establecidos na recomendación nº 7 do Ditame da Comisión de Incendios
de Galicia 2017.

 Papel das entidades privadas vinculadas ao rural: posta en valor do
territorio, na procura dunha cultura rural activa que profesionalice a
execución dos traballos no medio, xerando actividade económica que loite
contra o abandono e a perda de poboación. A administración deberá
buscar medidas de colaboración con este tipo de entidades, primando as
actuacións vinculadas á prevención de incendios forestais e que xeren
mosaicos de diversificación da estrutura agro-forestal.
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 Papel das asociacións e entidades sen ánimo de lucro con obxectivos
vinculados ao medio: participación de forma activa nas medidas educativas
e de sensibilización na procura dunha cultura forestal que prime a
valorización, diversificación e co-responsabilidade na xestión do territorio.
Neste sentido é necesario avaliar a experiencia do voluntariado do monte
desenvolvido nos anos 2007 e 2008 e fomentar desde a administración
sistemas similares na liña da recomendación 112.b. do Ditame da Comisión
de Incendios de Galicia 2017: implantación de programas de voluntariado
ambiental que serán coordinados coa Dirección Xeral de Xuventude,
Participación e Voluntariado, co fin de sensibilizar e de infundir nos
participantes criterios e coñecementos básicos medioambientais.

 Simulacros de incendios e distintas situacións de emerxencias. Para
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poder garantir a adecuación da planificación ante situación de emerxencias
na extinción de incendios forestais deberán executarse previamente
simulacros das distintas situacións de emerxencias de incendios que se
poden dar no territorio. Unha vez executados os simulacros e tras a súa
avaliación deberán corrixirse as eivas e deficiencias detectadas na
planificación de cara a unha mellor execución futura.
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V. Vixilancia, detección, meteoroloxía, disuasión e investigación de causas
Por Alberte Blanco Casal
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1. Análise da situación
A gravidade dos incendios forestais en Galicia está determinada por tres factores
principais: 1) a ausencia dunha adecuada planificación e ordenación do territorio, 2)
o cambio da morfoloxía do monte galego4, que se acentúa na segunda metade do
século XX, como consecuencia da repoboación masiva e desordenada de masas
mono-específicas de alta combustibilidade (piñeiro e eucalipto), e 3) polo abandono
progresivo durante as últimas décadas da actividade no sector agro-gandeiro,
causando a desaparición dos cultivos agrícolas na interface urbano-forestal
permitindo o avance do monte ata os núcleos habitados a través das fincas
abandonadas. Este último factor está na base do despoboamento do rural e do
avellentamento dos seus habitantes, agravando o problema incendiario como
consecuencia da enorme vulnerabilidade dos núcleos rurais cheos de xente
dependente dispersa nun número notable de aldeas indefensas.
Esta situación de partida esixe de medidas que sitúen o desenvolvemento do Medio
Rural no centro das políticas económicas de Galicia, ademais de promover unha
actividade forestal multi-funcional recuperando a bio-diversidade do noso monte, o
silvo-pastoralismo e a madeira autóctona de calidade fronte ás especies invasoras,
medidas que axudarían a mellorar de forma ostensible a calidade de vida do rural e
a implicación dos seus habitantes na loita contra o lume.
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Como sinalamos antes, o caos inducido polo abandono da actividade agraria nunha
parte significativa do medio rural, especialmente no interior de Galicia, incide de
forma notoria no perigo potencial dos incendios forestais, perigo que se ve
agravado pola nova tipoloxía dos lumes, asociada a fenómenos meteorolóxicos
adversos e ao cambio climático. Neste sentido, os episodios incendiarios dos
últimos anos indícanos unha evolución cara a lumes de alta intensidade e de
grandes dimensións, os mega-incendios, facendo moi difícil o ataque eficaz do
dispositivo de extinción. Esta tipoloxía, máis habitual no verán, pode estenderse a
outras épocas do ano por efecto da desestacionalización, fenómeno que se
caracteriza polo desprazamento das estacións secas más alá do seu período
tradicional. Se ben lumes destas características lévanse producindo dende hai
tempo debemos subliñar que, polas razóns antes sinaladas, a tendencia actual é a
seren cada vez máis frecuentes, xerando incendios máis perigosos e destrutivos.
Esta é unha tendencia de carácter global, como se puido observar nos lumes de
Grecia, Portugal, ou California, ademais de Galicia, por sinalar algúns dos máis
relevantes (Cadro1), todos eles con gran influencia dos adversos meteorolóxicos,
con masas arbóreas de alta combustibilidade e afectando a zonas urbano-forestais.
4

Blanco A. et al. O monte galego, caos ou aproveitamento multifuncional. Sermos Galiza, abril 2017
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-

Galicia en outubro de 2017 con > 49.000 ha e 4 mortos en 2 días de incendios.

-

Portugal en 2017, 4 días en xuño con 53.000 ha, 66 mortos. En outubro 3 días de gran
voracidade, con 54.000 ha e 50 mortos.

-

California en xullo-agosto-novembro de 2018, con 765.000 ha, 8.434 lumes, 6.700 edificios
destruídos, 105 mortos e ducias de desaparecidos.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Cadro1. Datos xerais dos grandes incendios de Galicia, Portugal e California

Cadro 2. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

No caso de Galicia, o cadro 2 é un bo indicativo da evolución dos grandes incendios
(>500 Ha) e o seu agravamento nos últimos anos, coincidindo coas periódicas
tempadas de seca que afectan ao noso país.
Xunto ás imprescindibles políticas de desenvolvemento rural, a complexidade da
xestión dese tipo de incendios debería orientar á Xunta de Galicia a sistematizar as
emerxencias forestais, introducindo novos protocolos en base á experiencia
acumulada polo dispositivo de prevención e extinción. Esta sistematización
permitiría que unha brigada de vixilancia ou extinción, ou calquera equipo do
Servizo de Prevención de Incendios Forestais (SPIF), localizado nun lugar
determinado do territorio, puidese coñecer previamente os seus elementos básicos
de risco (tipo de combustible vexetal, orografía, ventos dominantes, liña de
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propagación máis probable…) e vulnerabilidade (valor ambiental, económico, tipo
de instalacións, núcleos de poboación próximos…). Todos estes factores,
combinados coa meteoroloxía existente e as características específicas da alarma en
cuestión, ademais dos medios dispoñibles, deberían servir de soporte básico na
toma de decisións, establecendo as prioridades para combater a ameaza con éxito.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

A modernización do dispositivo iniciada en 2006, introducindo ferramentas online
como o XEOCODE (2007) e diversas aplicacións, así como a creación do Grupo
Central de Análise (GCA), coas súas funcións de recompilación de datos, de
elaboración de estratexias de apoio a dirección de extinción, e de apoio directo ao
Director de Extinción a través dos Postos de Mando Avanzado (PMA), respondían a
este criterio. Sendo fundamental a valía profesional de cada membro do SPIF e a
necesidade da súa formación continua, non é menos certo que non pode haber
persoas imprescindibles sen as cales o dispositivo deixe de funcionar, sería un erro
de grandes proporcións e de custos inaceptables. Para iso compre monitorizar a
experiencia acumulada, elaborar protocolos acordes a esta experiencia e
sistematizar os datos que se posúen sobre a vulnerabilidade e os riscos do territorio
forestal, encarreirando toda esa información ao SPIF de forma eficaz.
Os mega-incendios e os fenómenos meteorolóxicos de tipo adverso son una
realidade que debería levarnos a mellorar radicalmente os vellos paradigmas de
predición introducindo novos sistemas, onde algúns expertos5 sinalan como os máis
acaídos, ademais do canadiano FWI (Fire Weather Index) —utilizado pola DXDM—
que combina varios índices e subíndices relacionados coa humidade dos
combustíbeis finos (FMC), a propagación inicial (ISI) e o combustíbel dispoñíbel
(BUI), entre outros, o índice HAINES que mide a relación do aire seco coa
propagación de mega-incendios de orientación imprevisíbel ou errática e o CAPE
que mide a probabilidade de fenómenos convectivos. En definitiva, a elaboración
dos índices de risco necesita de medios de medición precisos para monitorizar
adecuadamente a situación meteorolóxica.
Xunto aos modelos meteorolóxicos é conveniente estudar en profundidade a
vulnerabilidade do territorio elaborando mapas que permitan identificar de forma
adecuada potenciais lugares de ignición, as súas características en canto a tipo de
combustible, estrutura e infraestrutura forestal, ventos dominantes e humidade.
Todos eses parámetros son vitais para establecer a estratexia máis idónea de cara a
un ataque eficaz, como sinala o profesor Rodríguez Silva6. O traballo de fotos-guía7

5

Relatório da Comissão Técnica Independente. Asembleia da República. Portugal, 2018
Profesor e investigador da Universidade de Córdoba sobre incendios forestais e membro do Grupo de
Expertos do parlamento de Galicia.
6
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de combustibles, realizado por diversos investigadores galegos e mexicanos,
podería constituír a base inicial do mapeo do monte galego para axudar na toma de
decisións sobre as estratexias de prevención, vixilancia e extinción. Cos modelos de
predición e vulnerabilidade, e a determinación das zonas de prioridade de
extinción en caso de simultaneidade incendiaria, estariamos en condicións de
establecer a estratexia de vixilancia, detección e posterior ataque.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

O establecemento de novos sistemas de predición meteorolóxica e dos seus
fenómenos asociados, así como dos mapas de vulnerabilidade, debería constituír a
peza basilar para determinar a estratexia xeral de loita contra o lume. Nas
circunstancias actuais, dentro do contexto exposto nos parágrafos precedentes,
parece evidente que o máis importante é conseguir que non se produza o incendio,
e que en caso de producirse un conato se poida confinar e extinguir rapidamente. E
a primeira medida, xunto a outras estratexias de prevención, debería ser a vixilancia
e a disuasión. Para iso compre unha rede de vixilancia sobre o territorio que
permita a detección inmediata do foco de ignición seguido do subseguinte ataque.
Se en calquera circunstancia a rapidez da detección resulta fundamental, nas
actuais, de incremento do perigo potencial de mega-incendios piro-convectivos
caracterizados polo seu comportamento errático, vólvese clave e indispensable
para abortar ou limitar as súas consecuencias.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Así, a vixilancia preventiva e disuasoria, convértese nun dos elementos principais
para a mellora da eficacia do SPIF, na medida en que —se non é posible evitar que
se produza o conato—, o importante ante ese tipo de incendios é conseguir a súa
extinción o antes posible sen que se transforme nun lume de grandes proporcións e
prognóstico incerto. Por tanto, dedicar recursos a este capítulo é moito más
rendíbel que actuar só sobre os medios de extinción, na medida en que unha vez
activado o fenómeno piro-convectivo, sen ter actuado a tempo cos primeiros
medios de ataque, a posibilidade de controlar o lume é moi reducida e os riscos en
vidas humanas e danos materiais resulta inadmisíbel. A simple análise dos enormes
gastos derivados dos numerosos lumes e mega-incendios en Galicia —máis de 500
millóns8 nos últimos 12 anos— é suficiente para decatarnos de que a prevención e
a óptima detección dos lumes debe constituír un dos alicerces principais da acción
contra o perigo incendiario.

7

Stéfano Arellano, José A. Vega et al. Foto-guía de combustibles forestales de Galicia y comportamiento
del fuego asociado. Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Universidade de Cantiago de
Compostela, Universidade Juárez (México). Andavira Editora, S.L. 2016-2017. A Coruña.
8
Ditame da Comisión de Incendios de Galicia 2017, páx.112429, e outra información complementaria.
Neste importe non están os danos provocados polos grandes lumes de 2017
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Nos apartados seguintes analízase a evolución e o estado actual de diferentes
elementos de vixilancia que contribúen a una rápida detección.
• Evolución das torres e puntos de vixilancia fixos
2007

2008

2010

2015

2016

2017

2018

A CORUÑA

28

29

23

17

17

17

8

DIF.
20182007
-20

LUGO

31

31

31

18

18

18

14

-17

OURENSE

27

27

27

21

21

21

12

-15

PONTEVEDRA

31

31

25

17

17

17

10

-21

GALICIA
117
118
106
73
73
Cadro 3. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM

73

44

-73

PUNTOS DE VIXILANCIA FIXOS

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

PROVINCIA

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 4. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM

Como podemos observar nos cadros 3-4 a redución de puntos de vixilancia fixos foi
espectacular entre 2007 e 2018 cunha diminución total do 62%. Só a diminución
entre os anos 2017-2018 foi do 60% das casetas existentes.
En relación con este dato, os profesionais do SPIF entrevistados polo Grupo de
Expertos, sinalaron que constitúe un erro prescindir masivamente destes recursos,
esenciais para a rápida detección e para o seguimento da evolución dos lumes, sen
unha alternativa clara que permita a súa total substitución a curto prazo.
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Os mesmos profesionais insisten en que a notable redución destes medios está na
base do retraso na detección. Non só pola diminución dos puntos de vixilancia,
senón tamén pola redución do tempo de vixilancia. Non obstante, debemos
recoñecer que os puntos fixos de vixilancia detectan un baixo nº de lumes como
veremos nun apartado deste estudo.
En calquera caso, o problema non se resolve exclusivamente coas actuais cámaras
de vixilancia, porque hoxe por hoxe non localizan con exactitude os focos nin
discriminan correctamente o tipo de lume, e aínda menos serven para facer un
seguimento da evolución do incendio, indispensable para a dirección da extinción.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

• Evolución das vixilancias móbiles
Nº DE BRIGADAS DE VIXILANCIA MÓBIL

PROVINCIA
2007

DIF. 20182008
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A CORUÑA

23

25

25

5

5

5

5

5

5

5

5

5

-20

LUGO

10

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-11

OURENSE

15

17

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-17

PONTEVEDRA

12

14

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-14

GALICIA
60
67
67
5
5
5
5
5
Cadro 5. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM

5

5

5

5

-62

Cadro 6. Elaboración propia a partir dos datos da DXDM

En materia de detección, no Plan Forestal Español 2002-2032, propóñense medidas
de mellora do sistema de vixilancia móbil sinalando como principais vantaxes desta
modalidade: a observación directa e a posibilidade de facer un 1º ataque, a
localización precisa do lume, a súa alta eficacia para a verificación de alarmas,
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ademais do seu valor disuasorio9. As 30 brigadas de vixilancia móbil unipersoais
existentes ata 2006 transformáronse en 2007 nunhas 60 BVM de dous membros,
cunha pick-up dotada dun depósito de 400 L para realizar a 1ª intervención. Había a
convicción no SPDCIF e na DXM de que estas unidades eran moi eficaces porque
estaban exclusivamente dedicadas á vixilancia e apoio no primeiro ataque, evitando
a sobrecarga das brigadas de ataque regular. A súa práctica desaparición empeorou
a disuasión, minguou a rapidez da detección e o primeiro ataque, a pesar de que o
modelo de pick-up con depósito de 400 L incorporado foi adoptado dende hai uns
anos para todas as brigadas do SPIF.
• Evolución das Agrupación Veciñais de Vixilancia Forestal (AVF), particulares e
CMVMC, e agrupacións do voluntariado do monte (AVM)
Nº DE AGRUPACIÓNS DE VIXILANCIA FORESTAL

PROVINCIA
Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DIF. 20182008

A CORUÑA
LUGO
OURENSE
PONTEVEDRA

20
2
4
15

28
16
11
27

28
16
11
27

7
0
0
0

7
0
0
0

7
0
0
0

7
0
0
0

7
0
0
0

7
0
0
0

7
0
0
0

7
0
0
0

7
0
0
0

-21
-16
-11
-27

GALICIA

41

82

82

7

7

7

7

7

7

7

7

7

-75

Cadro 7. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 8. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM

Un dos logros máis importantes conseguido coa concienciación xerada pola vaga de
lumes de 2006 foi a constitución das agrupacións veciñais de vixilancia forestal
9

C. Montiel Molina, J. Solana Gómez e G. Herrero Corral. Grupo de Investigación UCM-930329 «Política
y Socioeconomía Forestal» (UCM-GIPSF). Dpto. de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física.
Universidad Complutense de Madrid. Revista Montes, 3º trimestre 2009, Nº98 do colexio de Enxeñeiros
de Montes de Madrid
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(AVF) que xunto as agrupacións de voluntarios implicaron a integración da
sociedade galega, e da rural en particular, na defensa do monte. Nesta tarefa
participaban agrupacións das Comunidades de Montes Veciñais, e tamén de
propietarios particulares na vixilancia dos seus propios montes. As súas eran tarefas
de vixilancia preventiva en coordinación cos distritos, de tal maneira que se
complementaban coas unidades do servizo permitindo unha maior eficacia na
vixilancia, e tamén como elemento disuasorio, na medida en que estaban
constituídas por veciños da zona resultándolles máis doado identificar movementos
estraños no monte.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

A súa case desaparición, salvo as 7 que aínda funcionan na Coruña, resultou na
perda dun importante elemento que articulaba eficazmente a necesaria
complicidade dos habitantes do medio rural coa administración para a protección
do monte. Sen dúbida, a ausencia das AVF, redunda nunha menor eficacia no
ámbito da vixilancia preventiva disuasoria e na detección. Sinalar que o criterio de
potenciación das AVF é coincidente co sinalado na recomendación 112 do informe
da CEPIF10.
• Evolución da investigación de causas polos axentes forestais e as forzas de
seguridade

3.000

Evolución da investigación de causas 2008-2017

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2008

2009
2010
2011
2012
A CORUÑA
LUGO
OURENSE

2013
2014
PONTEVEDRA

2015
2016
Total Galicia

2017

Cadro 9. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM (REDIIN)

Os datos facilitados pola DXDM indican unha evolución positiva do nº de
investigacións realizadas polos axentes forestais (BIIF) e os corpos de seguridade no
10

Ditame da CEPIF do 10 agosto de 2018, páxina112570
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período 2008-2017 segundo o cadro 9. O problema radica en que o número de
casos esclarecidos é só dun 23,15% en Galicia, sendo a provincia de Ourense
(30,22%) a máis eficaz na súa resolución, seguida de Lugo (23,93), Pontevedra
(22,13%) e A Coruña (19,87%) a máis distancia, segundo se observa no cadro 10.

INVESTIGACIÓN DE CAUSAS. 2008-2017
PROVINCIA

ESCLARECIDAS

TOTAIS

A CORUÑA

814

4.097

%
ESCLAREC
19,87

1.182

4.939

23,93

688

2.277

30,22

1.402

6.336

22,13

LUGO
OURENSE
PONTEVEDRA

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Total Galicia
4.086
17.649
23,15
Cadro 10. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM

Por tanto, a conclusión máis evidente é a necesidade de seguir incrementando a
eficacia das investigacións dotando aos efectivos das BIIF de máis e mellores medios
humanos e materiais.
• Evolución da persecución do delito incendiario polas forzas de seguridade
Os datos relacionados coa persecución do delito sinalan que o nº de detidos en
relación co nº de delitos incendiarios é relativamente pequeno.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Segundo datos da DXM11 de 2008 a eficacia policial non superou o 6,5% de detidos
por lume entre 1998-2008 e nos anos seguintes a tendencia foi claramente á baixa
situándose en 2017 nun 3,06% de detidos por lume segundo se pode observar no
cadro 11.

Cadro 11. Fonte: Elaboración propia a partir de datos da DXDM
11

Fonte propia, ano 2008. Dirección Xeral de Montes

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43
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Cadro 12. Fonte: Elaboración propia a partir de datos subministrados pola DXDM

Segundo observamos no cadro 12 a eficacia policial é bastante irregular, salvo nos
anos 2007-2008, onde cun nº de lumes baixo o nº de detidos foi relativamente alto.
No entanto, no resto dos anos a baixa eficacia foi a tónica dominante, aínda que se
nota unha lixeira tendencia á alza no nº de detidos por lume.
Detidos/Investigados pola Garda Civil. Sentenzas

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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ANO

DETIDOS/
INVESTIGADOS

2006

176

2007

200

2008

140

43

2009

114

63

2010

66

39

2011

73

2

2012

109

45

2013

74

45

2014

49

45

2015

75

22

2016

50

34

2017

96
TOTAL

MEDIA ANUAL

SENTENZAS DITADAS

1.222

338

101,83

37,56

Cadro 13. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM
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Segundo datos da Fiscalía12 no período 2013-2017 foron investigados un total de
2105 delitos por todos os corpos de seguridade do estado, dos cales 173 foron a
xuízo, só o 8,2%. Segundo o cadro 13, referido só aos investigados pola Garda Civil,
á escaseza de detidos polo delito incendiario hai que engadir un baixo índice de
sentenzas. Para o período 2006-2017 estas afectan a menos do 40% dos
encausados.
En resumo, todos os datos sinalados amosan un baixo nivel de eficacia policial que
ten a ver coa dificultade de persecución deste tipo de delito. Por tanto, necesítanse
articular novos métodos de vixilancia que permitan monitorear o monte nas zonas
de máis risco, ligando esta tarefa aos axentes forestais (BIIF), coñecedores do terreo
e das costumes da zona.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

• A vixilancia e control do territorio mediante sistemas de detección visual con
cámaras dixitais de visión normal
A raíz da vaga de lumes de 2017 a CMR instalou no verán de 2018 unha Rede Dixital
de Vixilancia Forestal dotada de 88 cámaras de altas prestacións instaladas en 44
centros de telecomunicación (torres) de Retegal distribuídas polo territorio galego.
Consta de dúas cámaras por torre, con capacidade de visión de 24 horas e 365º de
arco. A superficie vixiada abarca 1,6 millóns de has incluíndo as 73 parroquias de
alta actividade incendiaria (PAAI). O obxectivo do sistema é a detección remota dos
lumes mediante visualización directa, permitindo a xeo-localización con
coordenadas aproximadas e un sistema de zoom para ver os detalles do punto
vixiado, ademais de servir de apoio á extinción.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A instalación é recente e aínda non se dispón dunha avaliación de resultados sobre
a súa eficacia real como sistema de detección, aínda que podería constituír un bo
sistema de apoio á extinción ao ofrecer unha panorámica da zona de vixilancia e a
posibilidade de xeo-localización aproximada do evento (a precisión no é moi
elevada).
Ao non tratarse dun sistema de detección automático, dotado de cámaras térmicas
e sensores de fume, con alerta automática dos sucesos detectados, a súa eficacia na
detección non parece que vaia ser moi grande, pero podería constituír a base dun
sistema de vixilancia mixto empregando drons equipados con cámaras térmicas
complementándose de forma adecuada na tarefa de detección nos distritos ou
parroquias de alta actividade incendiaria (PAAI).

12

Ditame da Comisión de Incendios de Galicia 2017, páx.112432
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• A evolución climática e o perigo de mega-incendios piro-convectivos
Esta cuestión está directamente relacionada co cambio climático e as condicións
extraordinarias, cada vez máis frecuentes, de tipo meteorolóxico (alta temperatura,
baixa humidade e alta velocidade de vento seco) tal como se constatou polos
expertos nas comparecencias da Comisión Especial do Parlamento Galego.
No estudo Avaliación de evidencias de cambio climático mediante indicadores de
perigo de incendios, elaborado no seo do CLIGAL13 conclúese:

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

• Evidénciase claramente unha tendencia a un significativo empeoramento nas
condicións de inicio e propagación do lume en Galicia nos últimos decenios. Podemos
dicir, por tanto, que, ademais doutras utilidades, os cambios nestes índices tamén
reflicten o cambio climático en Galicia. Ese empeoramento relativo é maior en marzo
que no verán, coas consecuencias ecolóxicas, de prevención e extinción de incendios
forestais que iso leva consigo. Advírtese unha expansión e un comezo máis temperán
da tempada de incendios
• Detectáronse dous eixes ou sentidos de empeoramento dos índices de perigo no
tempo. Un, norte-sur, con aumento do fenómeno dos incendios ao descender de
latitude, e outro cara ao interior de Galicia de sentido oeste-leste, onde o incremento
de risco é maior cara ao leste. En definitiva, maior risco de incendios no sur e leste de
Galicia: provincias de Pontevedra e Ourense e interior de Lugo.
• Obsérvase no modelo de previsión da evolución meteorolóxica un forte incremento
no número de días de alto risco para o período 2000-2060.
• Constátase un aumento do risco de consecuencias ecolóxicas máis graves dos
incendios, debido ao impacto do lume no solo.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O estudo14 realizado pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio para a Comisión especial de estudo de 2018 do Parlamento Galego
abonda nestas mesmas conclusións. Neste estudo, baseado no índice FWI90,
sinálase:
“En Galicia, o patrón espacial do incremento de risco é similar ao patrón do seu valor
absoluto en clima presente, é dicir que se prevé o maior incremento en Rías Baixas e o
menor na Mariña Lucense. Isto é coherente cos resultados doutros estudos sobre a
evolución futura do anticiclón dos Azores, indicando que a frecuencia de situacións
“cuña” no verán, con ventos de nordés, vai aumentar. Debido aos efectos de vento
barlovento e sotavento, estas situacións provocan unha humidade relativa alta para a
época do ano na Mariña Lucense e valores baixos ao outro “lado”, en Rías Baixas.
13

Información facilitada polo profesor Pérez Alberti durante a súa comparecencia ante a Comisión de
Incendios de 2017 do Parlamento de Galicia, segundo se recolle no seu apartado 3.3.6., páxinas 112535112538
14
Informe sobre a incidencia do cambio climático nos incendios forestais: escenarios de cambio
climático existentes para Galicia e posibles consecuencias de risco de lume. Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio. 26 de xaneiro de 2018
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Analizando a información …, chegamos a valores FWI90 por encima ou moi preto do
valor crítico de 50 a finais do século en toda a comunidade salvo nas Rías Altas e a
Mariña Lucense …
Por último, hai que destacar que os resultados do incremento do risco en Galicia e o
norte de España en xeral (salvo a Costa Cantábrica) é un dos mais elevados de toda
Europa do Sur porque o risco nas rexións mais áridas en clima presente xa se acha preto
do valor máximo posible, e non pode ser moito mais elevado no futuro…

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Asumindo un escenario de emisións nin demasiado optimista nin pesimista, as
proxeccións climáticas apuntan a un aumento do o risco meteorolóxico de incendios en
Galicia ao longo do século XXI. Se non se producen cambios, as proxeccións indican que
a finais do século este risco estará preto ou por encima do valor considerado crítico,
salvo ao longo da costa das Rías Altas e a Mariña Lucense.”

Concluíndo, os diferentes estudos sobre as evidencias de cambio climático e os
indicadores de incendios vese confirmado polos datos sobre grandes incendios
(>500 ha) no período 2008-2017, facilitados pola DXDM, ollar cadro 2, onde
podemos comprobar unha progresión nos últimos anos. Ademais, os distritos
forestais do sur e leste de Galicia son, con diferenza, os máis afectados pola
evolución climática adversa, segundo podemos observar nos cadros 14-15. O 82%
dos grandes lumes prodúcense nas provincias do sur de Galicia, especialmente en
Ourense co 62% dos grandes lumes, confirmándose o prognóstico do CLIGAL de que
as zonas máis vulnerables son as do sur e leste do país.

AGREGADO DE GRANDES LUMES. 2008-2017

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DISTRITO
VERIN-VIANA
VALDEORRAS-TRIVES
O CONDADO-PARADANTA
MIÑO-ARNOIA
A LIMIA
VIGO-BAIXO MIÑO
FONSAGRADA-ANCARES
BARBANZA
RIBEIRO-ARENTEIRO
CALDAS-O SALNÉS
SANTIAGO-MESETA INT
LUGO-SARRIA
FISTERRA
FERROL
Total

Nº DE GRANDES
LUMES

%

13
10
5
5
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1

23,21
17,86
8,93
8,93
8,93
7,14
5,36
5,36
3,57
3,57
1,79
1,79
1,79
1,79

56

100

Cadro 14. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM
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GRANDES LUMES POR PROVINCIA 2008-2007
Nº DE GRANDES
LUMES

%

OURENSE

35

62,50

PONTEVEDRA

11

19,64

A CORUÑA

6

10,71

LUGO

4

7,14

56

100

PROVINCIA

Total

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Cadro 15. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM

Se consideramos o agregado no período 2008-2017 en canto ao nº de incendios e
de superficie queimada por todos os conceptos, tamén se confirma o prognóstico
do CLIGAL, aínda que corrixido lixeiramente á baixa para as provincias do sur ao
considerar todos os sinistros e superficie afectada no seu conxunto en todo o país
como observamos no cadro 16:

Nº DE LUMES E SUPERFICIE QUEIMADA NO PERÍODO 2008-2017
PROVINCIA

A CORUÑA

Nº DE
LUMES (de
todos os
tipos)

% SOBRE
O TOTAL

6.933

20,61

%
NORTE/
SUR

TOTAL
SUPERFICIE
QUEIMADA
(Has)

% SOBRE O
TOTAL

23.604,60

11,38

22.511,90

10,85

121.817,10

58,71

36,02
LUGO

5.185

15,41

OURENSE

13.681

40,67

% NORTE/
SUR

22,22

63,98

77,78

PONTEVEDRA

7.842

23,31

39.571,00

19,07

Total Galicia

33.641

100,00

207.504,60

100,00

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 16. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM

Resumindo, se consideramos a media de todos os valores referidos a grandes
incendios, en nº e superficie, así como ao conxunto da actividade incendiaria no
período 2008-2017, a media sitúa o sur de Galicia (Ourense-Pontevedra) cun risco
de aproximadamente o 75% e o norte (A Coruña-Lugo) co 25%. A conclusión é
obvia, e todo indica que se debería realizar un esforzo adicional para mellorar os
recursos e a calidade do dispositivo nas provincias de Ourense e Pontevedra,
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ponderado nun 72% para Ourense e no 28% para Pontevedra, de acordo cos datos
indicados.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

En consecuencia, todos estes indicadores deberían ser considerados como
elementos determinantes para formular algunhas das novas características da
estrutura do SPIF, así como, de actuacións en determinadas áreas do ámbito
forestal e na interface urbana. Na miña opinión, a cuestión do problema dos
grandes incendios de convección, e máis en condicións límite de tipo
meteorolóxico, está en como evitalos, xa que a súa extinción, unha vez estendidos
e cos medios tecnolóxicos actuais, é dunha dificultade moitas veces insuperable, de
enormes custos en vidas humanas, danos ao medio ambiente e para o conxunto da
economía do país, como puidemos observar nos graves incendios de 2017 en
Portugal e Galicia e en 2018 en California.
• A eficacia do dispositivo de prevención e contra-incendios
Para a análise deste apartado utilizaremos os datos subministrados pola DXDM en
relación cos tempos de reacción, a superficie queimada por lume e a tipoloxía das
alertas realizadas polas emisoras do dispositivo e de emerxencias: 085 e 112.
INFORME DE TEMPOS
Data Inicio: 01/01/2008 - 31/12/2017

Distrito

Desgloses:

Núm ero

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1501 Ferrol

Reacción

Control

Por Distrito

Duración

841

00:24

01:58

03:23

1502 Bergantiños-Mariñas
Coruñesas

1.895

00:20

01:23

02:42

1503 Santiago-Meseta Interior

1.803

00:20

01:34

03:02

1504 Barbanza

1.395

00:17

01:49

03:37

1505 Fisterra

999

00:20

02:00

03:46

2706 A Mariña Lucense

293

00:25

01:46

03:48

2707 Fonsagrada-Os Ancares

667

00:31

03:34

07:06

2708 Terra de Lemos

1.275

00:22

02:20

04:50

2709 Lugo-Sarria

1.908

00:23

01:44

03:40

2710 Terra Chá

1.042

00:21

01:19

02:52

3211 O Ribeiro-Arenteiro

1.715

00:20

02:05

04:16

3212 Miño-Arnoia

2.669

00:18

01:54

04:08

3213 Valdeorras-Trives

2.699

00:26

02:22

04:45

3214 Verín-Viana

4.346

00:20

02:12

03:42

3215 A Limia

2.252

00:20

02:17

04:45

3616 Deza-Tabeirós

1.676

00:24

01:50

03:53

3617 O Condado-A Paradanta

1.857

00:18

01:24

03:17

3618 Vigo-Baixo Miño

2.297

00:20

01:15

03:12

3619 Caldas-O Salnés

2.012

00:22

01:19

03:16

33.641

00:21

01:53

03:50

Total Galicia
Tempo s en hh:mm

Cadro 17. Agregado de Tempos de reacción. Fonte DXDM

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43
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Segundo o cadro 17 o tempo medio de reacción (TR) en Galicia está nos 21 minutos,
flutuando entre os 17 minutos do distrito do Barbanza e os 31 de Fonsagrada-Os
Ancares. En calquera caso, un TR demasiado alto para enfrontarse á nova tipoloxía
de incendio. Sen cuestionar a validez dos datos subministrados pola DXDM
debemos sinalar que existe no SPIF a idea de que a reaccións ante as alarmas non é
demasiado axeitada, ben porque os conatos non se detectan a tempo ou pola
lentitude da reacción das diferentes brigadas. Esta opinión foi manifestada por
distintos expertos e algúns representantes sindicais nas diferentes audiencias
realizadas ante esta Comisión. O que si parece claro é que un TR formal de 20
minutos pode ser adecuado para incendios de tipo clásico, en condicións
meteorolóxicas non demasiado adversas e en lugares accesibles, pero non cando se
trata de conter un episodio potencialmente agresivo como os ocasionados polos
Lumes Piro-Convectivos (LPC). Nestes casos a redución máxima dos TR resulta
fundamental e este obxectivo debe aplicarse sen tardanza o SPIF.
PROMEDIO TEMPOS DE REACCIÓN DO SPDCIF. 2008-2017
Nº DE LUMES

TEMPO DE
REACCIÓN/LUME
(minutos)

A CORUÑA

6.933

20,2

LUGO

5.185

24,4

OURENSE

13.681

20,8

PONTEVEDRA

7.842

21

33.641

21,6

PROVINCIA

GALICIA

Cadro 18. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Segundo o cadro 18 obsérvase que a provincia de Ourense, xunto coa Coruña e
Pontevedra, é das que teñen un TR menor, pero se poñemos en relación o nº de
lumes e a superficie queimada por lume, Ourense sae moi mal parada —como se
pode observar nos cadros 19-20—, engadido ao feito de que esta provincia conta co
62,5% dos grandes lumes como se indica no cadro 15.

PROVINCIA
A CORUÑA
LUGO
OURENSE
PONTEVEDRA
GALICIA

Nº LUMES

SUP.
QUEIMADA

Ha/lume

Indice de
eficacia total
(IET=ha/lume/
brigada)

73

6.933

23.604,60

3,40

0,04

52

5.185

22.511,90

4,34

0,05

91

93

13.681

121.817,10

8,90

0,10

296.988,29

64

57

7.842

39.571,00

5,05

0,08

2.030.681

314

275

33.641

207.504,60

5,42

0,07

SUPERFICIE
FORESTAL
(Ha) (ifn4)

Nº
BRIGADAS
(CMR+GES)

BRIGADAS
MUNICIPAIS

501.586,03

77

656.842,50

82

575.264,21

Cadro 19. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos subministrados pola DXDM
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Efectivamente, nos cadros 19-20, combinando o nº de brigadas por cada provincia e
a superficie queimada por lume (un índice de eficacia recoñecido) podemos
elaborar un novo índice que denomino IET e que se calcularía dividindo as ha/lume
entre o nº de brigadas (non se teñen en conta as municipais) de cada provincia
obtendo así un índice xenérico de eficacia por brigada. A Coruña aparece nestes
cadros como a provincia de referencia por ter o nº de hectáreas/lume máis baixo do
país e por tanto a máis eficaz. Se tomamos esta provincia como referente, tendo en
conta que os seus resultados están influídos polo tipo de clima máis húmido que
posúe, a desviación do IET das demais resulta moi significativo, saíndo moi
desfavorecidas Ourense e Pontevedra en canto a eficacia, sexa cal for o índice que
se utilice para avalialas.

PROVINCIA

Ha/lume

% desviación
% DESVIACIÓN
respecto da IET (ha/lume/nº /IET respecto
ratio 100 (A
brigadas)
ratio 100 A
Coruña)
Coruña

Ratio Ha
queimada/
brigada

% desviación
respecto da
ratio 100
(Lugo)

A CORUÑA

3,40

100

0,04

100

306,55

112

LUGO

4,34

128

0,05

125

274,54

100

OURENSE

8,90

262

0,1

250

1.338,65

488

PONTEVEDRA

5,05

149

0,08

200

618,30

225

GALICIA

5,42

0,07

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 20. Elaboración propia a partir dos datos subministrados pola DXDM

Outro índice a utilizar podería ser o de hectárea queimada por brigada no que Lugo
sae favorecida como se indica no cadro 20. Resulta evidente que o IET para ser máis
real debería ter en conta outros factores como o abandono das zonas agrarias, a
problemática da interface urbano-forestal, a dispersión dos asentamentos, o
problema do avellentamento do rural e o impacto climático, factores todos eles que
aumentan de forma sensible a vulnerabilidade das zonas afectadas elevando o
índice de risco. Non obstante, non imos profundar nesta cuestión por non ser
obxecto do presente estudo. Aínda así, o dato obxectivo non cambia: Ourense, e
Pontevedra en menor medida, teñen un problema claro de eficacia co SPIF, a pesar
de que os tempos de reacción non son en xeral peores que os do resto de Galicia.
As razóns desta situación habería que buscalas na alta simultaneidade dos lumes,
na baixa profesionalidade do Reforzo de Verán —formado esencialmente polas
brigadas municipais— e nuns tempos de reacción excesivamente altos en xeral, en
relación coa virulencia da nova tipoloxía dos lumes. Na miña opinión, a situación
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podería mellorar se o SPIF dispuxese de medios máis adecuados na detección, na
vixilancia e no 1º ataque, ademais de mellorar de forma sensible a xestión dos
medios e a coordinación na dirección de extinción.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

A anomalía ourensá tamén se pon de manifesto na tipoloxía da detección e das
alarmas de incendios. De acordo coa documentación facilitada pola DXDM, o
sistema de detección do SPIF está constituído polas emisoras das torres de
vixilancia, o teléfono 085, o 112 e variadas formas de aviso sinaladas baixo o
epígrafe “outras” que recollería os avisos realizados por brigadas e axentes
forestais, ademais das chamadas telefónicas directas ao distrito forestal. Para unha
análise más precisa necesitaríamos cuantificar adecuadamente ese apartado, pero
hoxe por hoxe eses datos non están dispoñibles na DXDM. En calquera caso, fronte
a unha distribución para cada unha destas tipoloxías de 20,44%, 32,88%, 19,11% e
27,56% no conxunto de Galicia, a provincia ourensá ofrece esta outra distribución:
28,19%, 26,07%, 4,77% e 40,97% con desviacións significativas sobre a media do
país, como se observa nos cadros 21 a 27. En Ourense as torres son o sistema do
SPIF máis utilizado con 8 puntos porcentuais por encima da media, seguido do
epígrafe “outras” cun desvío de 13,4 puntos a maiores. Pola contra, o 112 está
14,34 puntos por debaixo da media. É dicir, mentres no resto de Galicia —ollar
cadro 23— o SPIF recibe o 52% de todos os avisos mediante chamada telefónica dos
cidadáns, en Ourense esa cifra só é do 30,84%, deixando unha gran parte da
responsabilidade dos avisos no sistema de detección do propio SPIF.
PESO PORCENTUAL DO TIPO DE DETECCIÓN E AVISO EN CADA PROVINCIA
PROVINCIA
A CORUÑA
LUGO
OURENSE
PONTEVEDRA

TORRETAS
8,57

OUTRAS

085

21,85

39,38

30,42
16,03

16,99

45,01

21,97
66,98

40,97

26,07

69,16
20,33

30,20
69,58

33,02
28,19

112

4,77
30,84

16,21

30,97

36,54

32,49
63,46

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 21. Fonte: elaboración propia

En xeral, os datos de Galicia —salvo Ourense— son bastante concordantes cos
xerais do Estado. De acordo cos datos manexados polo 7º Congreso Forestal
Español15 baseado en documentación do MAPAMA sobre uns 11.000 incendios, a
detección dos lumes estaría distribuída segundo o cadro 22.

15

7º Congreso Forestal Español. 20-30 xuño de 2017. Plasencia (Cáceres)
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SISTEMA DE DETECCIÓN

104

%

Chamada particular

31,22

Chamada ao 112 ou similar
Vixilante fixo
Axente forestal
Vixilante móbil
Aeronave
Outros

28,16
17,93
9,18
2,08
0,44
10,99
TOTAL

100

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Cadro 22. Fonte: MAPAMA

De acordo con este cadro as administracións forestais só detectarían entre o 3035%, e o resto (65-70%) a través de chamadas dos cidadáns aos diferentes teléfonos
de emerxencias. Co agravamento das ameazas por grandes lumes non parece
razoable confiar simplemente na colaboración cidadá, sempre importante, pero
insuficiente para garantir a detección a tempo. Por tanto, se aos malos resultados
dos ÍNDICES DE EFICACIA engadimos este novo dato habería que concluír que en
Ourense a falta de colaboración cidadá (máis ben imposibilidade, por mor dunha
poboación rural moi avellentada e un despoboamento acelerado) incide de forma
notoria no mal funcionamento do sistema e probablemente podería ser un
indicador dalgún tipo de problema na detección a tempo das alarmas polo propio
sistema do SPIF.
TIPOLOXÍA DE AVISOS LUMES POR PROVINCIAS. AGREGADO 2008-207
PROVINCIA
A CORUÑA
LUGO
OURENSE
PONTEVEDRA
GALICIA
%

TORRETA

E085

OUTRAS

E112

EÓPTICA 01

TOTAL

%

594
831
3.857
1.594
6.876
20,44

2.730
2.334
3.567
2.429
11.060
32,88

1.515
881
5.605
1.271
9.272
27,56

2.090
1.139
652
2.548
6.429
19,11

4

6.933
5.185
13.681
7.842
33.641
100,00

20,61
15,41
40,67
23,31
100

4
0,01

Cadro 23. Fonte: elaboración propia a partir dos datos subministrados pola DXDM

EVOLUCIÓN TIPOLOXÍA AVISOS LUMES. GALICIA 2008-2017
CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

TIPOLOXÍA

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

%

TORRETA
653
E085
800
OUTRAS
716
E112
376
ÓPTICA 01
1
TOTAIS 2.546

938
1.391
1.118
524

1.010
1.076
1.042
723
1
3.852

1.303
1.920
1.920
1.198
1
6.342

798
1.169
1.081
746
1
3.795

631
1.410
864
676

141
442
334
310

515
956
727
655

380
887
503
584

507
1.009
967
637

3.581

1.227

2.853

2.354

3.120

6.876
11.060
9.272
6.429
4
33.641

20,44
32,88
27,56
19,11
0,01
100

3.971

Cadro 24. Fonte: elaboración propia a partir dos datos subministrados pola DXDM
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Evolución da tipoloxía dos avisos de lume Galicia 2008-2017
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Cadro 25. Fonte: elaboración propia a partir dos datos subministrados pola DXDM

TIPOLOXÍA

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TORRETA
E085
OUTRAS
E112
TOTAIS

451
319
515
63
1.348

577
452
710
55
1.794

531
306
551
28
1.416

752
595
1.164
98
2.609

472
331
661
61
1.525

251
437
472
67
1.227

59
176
190
28
453

302
359
440
102
1.203

156
242
295
81
774

306
350
607
69
1.332

Cadro 26. Fonte: elaboración propia a partir dos datos subministrados pola DXDM

TOTAL % OURENSE %GALICIA
3.857 28,19 20,44
3.567 26,07 32,88
5.605 40,97 27,56
652 4,77 19,11
13.681 100 100
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Evolución tipoloxía avisos 2008-2017. Ourense
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Cadro 27. Fonte: elaboración propia a partir dos datos subministrados pola DXDM

En definitiva, a eficacia do SPIF na detección, vixilancia e aviso dos incendios pode
ser vital para a evitar a propagación dun lume, coas súas consecuencias de
devastación ambiental e de perigo para a vida das persoas. De acordo con algunha
das comunicacións do 7º Congreso Forestal Español16 o tamaño dos incendios está
relacionado co tempo de chegada dos primeiros medios de extinción, sinalando que
a redución duns poucos minutos na detección e no TR podería reducir o seu
tamaño nun 30%. Abundando nesta idea, segundo a empresa INDRA LEÓN17, que
explota o sistema FAEDO de detección rápida de incendios forestais, en Alemaña o
sistema combinado de detección e vixilancia de puntos de calor e de fume
conseguiu reducir nun 40% o nº de lumes e nun 30% a área media queimada.
Utilizan torres con cámaras de 20 km de alcance cun software capaz de trasladar as
alarmas a un centro de control e a un modelo 3D GIS localizando as coordenadas
exactas do lume, permitindo unha planificación óptima do ataque identificando as
zonas potenciais de risco, ademais de diminuír os tempos de reacción e de
preparación do ataque.

16
17

7º Congreso Forestal Español, 2017
LEONOTICIAS, 6 de xullo de 2017
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As brigadas municipais
Por último, unha reflexión sobre as brigadas municipais, utilizadas para labores de
prevención e extinción de incendios durante o verán. Segundo o PLADIGA 2018 o nº
de brigadas municipais foi de 275, correspondéndose cos aproximadamente 18518
convenios asinados coas diferentes entidades locais. Este continxente ven substituír
dende 2013 a unhas 290 brigadas de reforzo de SEAGA (en 2102 eran 415). Para
analizar a eficacia destas brigadas na extinción podemos utilizar os datos
subministrados pola CMR en relación coa vaga de lumes de 2017, referidos
esencialmente ao período do 8 ao 17 de outubro, durante a última crise incendiaria.
A análise desta crise resulta adecuada para coñecer a resposta dos medios nas
condicións máis desfavorables. De acordo cos cadros 28 e 29 podemos observar
que os tempos de reacción (TR), do dispositivo terrestre da CMR son similares en
termos xerais, salvo no caso das brigadas CAR, se ben están por debaixo —entre 5 e
10 minutos— do TR Medio de todos os efectivos que interviñeron nas datas
indicadas.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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ANÁLISE DE EFICACIA (TR) DOS MEDIOS DURANTE A CRISE DE 2017 (08/10/2017 a 17/10/2017)
TIPO DE BRIGADA

Nº DE SAÍDAS

% saídas

TR (hh:min)

GAEM Ribeira

4

0,20

00:14

GLPA

5

0,25

00:16

Brigadas HT

211

10,74

00:24

GES

38

1,93

00:35

Brigadas SEAGA/TRAGSA

323

16,45

00:46

Brigadas municipais

324

16,50

00:48

Brigadas terrestres CMR (F+F-D+SEAGA)

1.353

68,89

00:49

Brigadas F+F-D

1.030

52,44

00:51

BRIF

16

0,81

01:01

Brigadas CAR

13

0,66

01:16

Total saídas brigadas/TR medio

1.964

00:41

Cadro 28. Fonte: elaboración propia a partir dos datos subministrados pola DXDM

18

Datos subministrados pola DXM á Comisión especial do parlamento galego, 9 de abril 2018

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43
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Cadro 29. Fonte: elaboración propia a partir dos datos subministrados pola DXDM

Por outra parte, se poñemos en relación o nº de brigadas de cada clase encadradas
no SPIF (exclúo as saídas das BRIF por incluír a Tabuyo e Iglesuela, ademais dos
medios exclusivamente municipais GLPA e GAEM) e o nº de saídas de cada unha (a
súa dispoñibilidade real), obsérvase unha anomalía importante, como se indica nos
cadros 30-31.
NIVEL DE ACTIVIDADE DALGÚNS DOS MEDIOS DURANTE A VAGA DE LUMES DE 2017
Nº de
brigadas
(pladiga
2017)

%

Nº de
saídas

%

Nivel de
actividade
(nº saídas
/brigada)

Brigadas Municipais

275

44,72

324

16,71

1,18

GES

28

4,55

38

1,96

1,36

Brigadas SEAGA (incluídas
as 26 de TRAGSA en PO non
incluídas no PLADIGA)

151

24,55

323

166

2,14

5

0,81

13

0,67

2,60

Brigadas Fixas+F-D
(Brigadas de terra)

134

21,79

1.030

53,12

7,69

Brigadas HT

22

3,58

211

10,88

9,59

615

100

1.939

100

4,09

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Tipo de brigada

Brigadas CAR

TOTAIS/PROMEDIO

Cadro 30. Fonte: elaboración propia a partir dos datos subministrados pola DXDM e PLADIGA 2017
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Nivel de actividade de cada tipo de brigada. 2017.
(nº saídas/brigada)
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Asinado por: Parlamento de Galicia
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Brigadas
Municipais

GES

Brigadas Brigadas CAR Brigadas
Brigadas HT
SEAGA
Fixas+F-D
(incluídas as
(Brigadas de
terra)
26 de TRAGSA
en PO non
incluídas no
PLADIGA)

Cadro 31. Fonte: elaboración propia a partir dos datos subministrados pola DXDM e PLADIGA 2017

DISTRIBUCIÓN DE BRIGADAS MUNICIPAIS E SEAGA/TRAGSA POR PROVINCIA 2017
PROVINCIA

TOTAL
BRIGADAS SPIF

BRIGADAS
MUNICIPAIS

% BM/SPIF

BRIGADAS
SEAGA/
TRAGSA

%BST/SPIF

A CORUÑA

150

73

48,67

32

21,33

LUGO

134

52

38,81

32

23,88

OURENSE

184

93

50,54

33

17,93

PONTEVEDRA

147

57

38,78

54

36,73

615

275

44,72

151

24,55

TOTAL

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cadro 32. Fonte: elaboración propia a partir dos datos subministrados pola DXDM e PLADIGA 2017

Concluíndo, aínda que as brigadas municipais representaban case o 45% do
dispositivo terrestre e o seu tempo de reacción é similar ás do resto do SPIF, o
certo é que saen case 11 veces menos que o conxunto das brigadas propias do
dispositivo (Fixas, F-D, CAR e SEAGA/TRAGSA) que representan pouco máis do 47%.
Cabe destacar a alta actividade das BHT que ademais contan cun TR que é o mellor
do SPIF.
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Nesta crise, o peso da actividade do SPIF residiu en máis dun 80% nos medios
propios do sistema (Brigadas HT+CAR+SEAGA/TRAGSA+Fixas+F-D), dato que poría
seriamente en dúbida a utilidade real das brigadas municipais nos operativos
contra-incendios, ben porque non responden de forma adecuada aos avisos ou
debido á baixa confianza dos mandos do SPIF. Sexa un ou outro o motivo —ou os
dous— estamos ante unha situación claramente anómala onde o 45% do dispositivo
non funciona de forma regular creando unha grave disfunción que afecta moi
negativamente aos obxectivos e operatividade do SPIF.
A parte dos anteriores datos, bastante ilustrativos sobre o funcionamento, eficacia
e utilidade destas brigadas, debemos ter en conta o seguinte:
Principio de eficacia administrativo: para xestionar un servizo, e
especialmente un servizo de emerxencias, o groso dos seus efectivos
profesionais deberían estar baixo un mando único, non só no referente ao
despregue operativo, senón tamén no proceso de selección e organización
do dispositivo, cuestión que non se cumpre neste caso porque estas
brigadas dependen da Administración Local e esa dependencia non cambia
anque a xestión se faga a través dun convenio da CMR. Este problema
organizativo complícase de forma extraordinaria ao non se tratar dunhas
poucas brigadas, senón do 45% do SPIF (275 brigadas adscritas a 185
entidades diferentes), con criterios e nivel de implicación dispares.

2.

Non se garante a atención en todo o territorio: segundo os datos
subministrados pola CMR, en 2018 só asinaron convenios 208 entidades dos
313 concellos galegos (o ano anterior só foron 185), é dicir apenas o 66%,
tendo en conta que nas entidades asinantes están incluídas tamén
mancomunidades de concellos.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Un dato curioso a ter en conta é a distribución de medios en 2018 que a
DXDM subministrou (24/04/2019) ao Grupo de Expertos, no que aparece un
nº de brigadas municipais diferente ao establecido no PLADIGA dese ano:

PROVINCIA
A CORUÑA
LUGO
OURENSE
PONTEVEDRA
TOTAL

Nº BRIGADAS
MUNICIPAIS
PLADIGA 2018

Nº BRIGADAS
MUNICIPAIS 2018
s/Informe DXDM

BRIGADAS
TRAGSA
s/Informe DXDM

73
52
93
57

68
77
118
27

26

275

290

Cadro 33. Fonte: elaboración propia a partir datos DXDM
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

No caso de Pontevedra, cun déficit de 30 brigadas sobre as previstas, parece
que a CMR optou por cubrilas con 26 brigadas TRAGSA (vense facendo
dende anos atrás), que tampouco figuran no PLADIGA, indicando que, cun
nº inferior, as brigadas da empresa pública poden suplir de forma máis eficaz
ás municipais.
3.

Non se garante o despregue no territorio no prazo adecuado: cada concello
asina o convenio para as datas que máis lle convén, entre o 1º e o 31 de
xullo, dispoñendo dun mes de prórroga sobre o prazo previsto para a súa
constitución definitiva, introducindo unha variable de incerteza inaceptábel
nun servizo de emerxencias. Incluso podería ocorrer que a brigada non
chegase a constituírse por falla de persoal adecuado.

4.

Non se garante a continuidade deste sistema no tempo e córrese o risco de
que o dispositivo se vexa afectado por cuestións de carácter político ao ser
potestade de cada alcalde a súa adhesión ao convenio.

5.

Non hai homologación no proceso de selección do persoal podendo
participar no mesmo ata tres tipos de entidades diferentes (concello,
SEAGA/TRAGSA ou outra empresa contratada).

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2. Conclusións
Á vista da análise dos factores contemplados no anterior apartado constátase o
seguinte:
• A diminución de casetas e tempo de vixilancia debilita a detección dos
conatos e o seu posterior control
• A eliminación das vixilancias móbiles constitúe un dos puntos críticos do SPIF
na medida en que se prescinde dun medio eficaz para a detección e o
primeiro ataque
• As agrupacións de vixilancia forestal (AVF) son outro elemento fundamental
para conseguir que o binomio veciños do medio rural-administración
pública logre a complicidade necesaria para o aumento da eficacia do SPIF
• A eficacia policial no ámbito da persecución incendiaria é moi baixa, por
canto non dispón de unidades e medios especiais de vixilancia dedicados a
esta tarefa

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
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• Os medios técnicos utilizados pola DXDM para a investigación de causas son
insuficientes en nº e necesitan aumentar a súa precisión e innovación
tecnolóxica
• Debe haber unha relación directa entre a detección do conato e o primeiro
ataque con medios ultra-rápidos, establecendo os protocolos de despacho
directo dos medios aéreos e terrestres de acordo coa estratexia de extinción
para esa zona
• O labor de policía forestal sobre o cumprimento da Lei 3/2007 de prevención
e incendios é insuficiente, especialmente no referido ás faixas de protección
de núcleos.
• A nova tipoloxía de incendios esixe afinar na predición meteorolóxica
considerando o establecemento de novos índices de perigo e alerta
baseados nunha combinación do FWI, HAINES e CAPES ou sistemas de
similar solvencia técnica.
• As estatísticas de lumes e superficie queimada no período 2008-2017 sinalan
un aumento dos grandes incendios, así como a superficie xeral queimada
por todos os conceptos, no sur de Galicia no sentido dos prognósticos do
CLIGAL. Esta evidencia debería implicar o aumento e redistribución dos
recursos en función dos riscos e da vulnerabilidade do territorio e, sobre
todo, a mellora da calidade do dispositivo para a pronta detección e un
ataque eficaz.
• A análise dos datos correspondentes aos TR e eficacia evidencia un
problema no sistema de detección e aviso dos lumes en Galicia. Agás en
Ourense, máis dos 2/3 dos avisos e alarmas de incendios chegan ao SPIF
mediante chamadas telefónicas dos cidadáns. En Ourense este dato
invértese e as alarmas son subministradas nun 70% polo sistema de
detección do SPIF (este dato habería que verificalo con máis precisión polas
razóns que expliquei nos sistemas de detección). Cun funcionamento normal
do dispositivo o dato de Ourense debería redundar nunha maior calidade da
detección e dos resultados finais, pero como analizamos nos apartados
precedentes, os índices de eficacia nesa provincia son os peores do país. No
seu conxunto este dato evidencia que a detección, por activa ou por pasiva é
unha das materias pendentes do SPIF en toda Galicia, un campo no que a
profesionalidade e automatización, coa incorporación de novas tecnoloxías,
debería ser un obxectivo a conseguir a curto e medio prazo para mellorar de
forma significativa os resultados da loita contra o lume.
• As brigadas municipais teñen un rendemento moito menor que as do resto
do servizo, amosando outras eivas importantes como se sinalan no presente
estudo, facéndose imprescindible adoptar un novo enfoque sobre estes
medios.
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Como resumo de todo o anterior podemos concluír que a probabilidade de
extinción e control dun incendio forestal está directamente relacionada coa eficacia
na prevención e na resposta do dispositivo contra incendios, no senso de que debe
ser rápida, fiable e profesional. Por tanto, a eficacia da resposta do SPIF poderiamos
resumila na calidade das seguintes fases ou factores:

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
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-

Monitorización do territorio (identificación das fortalezas, ameazas, riscos,
oportunidades e vulnerabilidades)
Información á poboación
Disuasión
Previsión meteorolóxica
Detección
Rapidez do primeiro ataque
Control do lume.

Polo que respecta aos factores relacionados coa vixilancia preventiva os anteriores
factores quedarían limitados aos seguintes:
• INFORMACIÓN, DISUASIÓN E POLICÍA FORESTAL: Compre brindar á
poboación do rural, especialmente nas zonas ZAR, unha información
adecuada sobre os riscos de incendio promovendo a auto-protección, a
vixilancia e a colaboración veciñal. Débese intensificar a vixilancia
preventiva de carácter disuasorio exercida polas forzas de seguridade,
pero tamén a través das labores de policía forestal realizadas polos
axentes forestais e membros da DXDM. Para iso é necesario dispoñer de
unidades específicas de axentes que combinen a investigación dos lumes
(BIIF) e labores de policía nas zonas de alto risco de incendio. Estas
unidades deben estar dotadas cos medios adecuados para que o seu
traballo sexa eficaz. Visores térmicos e drons deberían constituír os
elementos básicos para permitir unha vixilancia precisa de sospeitosos,
principalmente nas aldeas e zonas de lumes recorrentes.
• PREVISIÓN: Necesítase un sistema de predición meteorolóxica
suficientemente eficaz que permita a alerta, preparación e despregue do
dispositivo nas zonas de risco antes de que ocorran os feitos. Por tanto, é
vital unha colaboración máis eficaz cos institutos de meteoroloxía,
establecendo os correspondentes protocolos, para que a información
sobre os adversos meteorolóxicos e os índices de risco potencial
(sequidade e estrés hídrico da flora, humidade, temperatura e velocidade
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do vento) subministrados por Meteo Galicia ou outras axencias
meteorolóxicas sexan convenientemente xestionados polo SPIF. Estudar
o subministro de índices combinados de adverso meteorolóxico
relacionados cos incendios como o FWI, CAPES19 e HAINES20 que sexan
de utilidade para un prognóstico adecuado e fiable. Esta previsión debe
protocolizarse mediante índices de perigo e alerta de uso interno do
SPIF para que permita o correcto funcionamento dos diferentes servizos
de emerxencias de Galicia.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

• DETECCIÓN: De acordo co prognóstico do CLIGAL débese reforzar o
sistema de pronta detección de lumes, principalmente nas zonas do sur
e leste de Galicia. Para iso compre aumentar os postos de observación e
vixilancia e introducir novos elementos tecnolóxicos como puntos
terrestres equipados con visores térmicos, cámaras térmicas
automatizadas e drons equipados con visores e cámaras térmicas e de
gravación dixital. A actual rede de vixilancia RDVF con cámaras de visión
no rango da luz visible é insuficiente. Cada distrito forestal debe contar
cun nº mínimo de puntos de observación e drons en función da súa
extensión territorial e risco efectivo de incendios forestais, de acordo cos
criterios sinalados neste estudo, e dispoñer dun centro de control por
provincia. Así mesmo, deben incrementarse as vixilancias móbiles con
pick-up que poden servir tamén para o primeiro ataque.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
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• RAPIDEZ (TEMPO DE REACCIÓN): Resolta a predición meteorolóxica, a
anticipación e a detección do lume, o seguinte paso é a celeridade con
que os medios cheguen ao foco de ignición do incendio. Un fracaso nesta
fase anularía a eficacia dos pasos anteriores. Sen rapidez e sen auga non
poderemos resolver o problema. Por tanto, necesitamos velocidade e
medios provistos de auga para realizar o primeiro ataque, o máis eficaz.
De acordo coa análise realizada no apartado de eficacia do SPIF, para conseguir
unha resposta adecuada débense establecer isocronas mínimas para os medios
terrestres e aéreos non superiores a 10-15 minutos entre a detección e o primeiro
ataque efectivo de extinción. Cando se fala de ataque efectivo non nos referimos a
chegar cunha brigada ou un helicóptero de observación. En situacións
meteorolóxicas extremas hai que estar apagando o lume en 10-15 minutos despois
19

O índice CAPE (Convective Avaliable Potential Energy) é un parámetro que indica a enerxía dispoñible
na atmósfera para que se produza un forte movemento de convección do aire máis quente.
20
O índice de Haines mide a diferenza de temperatura en distintas capas atmosféricas e permite
prognosticar a través dunha escala a probabilidade de que un lume se volva grande e presente un
comportamento errático.
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de iniciada a ignición visual. Nunha primeira fase deberiamos mellorar o dispositivo
de tal maneira que nos puidese subministrar uns IET substancialmente maiores que
os actuais. Se baixamos os TR arredor dun 30% no sur de Galicia, a zona de máis
risco de acordo cos datos que manexados pola DXDM e o CLIGAL, os resultados
deberían mellorar de forma significativa. Propoño como obxectivo razoable os TR
sinalados no cadro 34. A favor deste obxectivo hai que sinalar que a detección do
lume ten fallas na actualidade debido a escaseza de torres de vixilancia e á ausencia
de novos medios como drons, e tamén hai problemas para o primeiro ataque. Por
tanto, queda moito espazo para a mellora.
PROMEDIO TEMPOS DE REACCIÓN PROPOSTOS COMO OBXECTIVO
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PROVINCIA
A CORUÑA
LUGO
OURENSE
PONTEVEDRA
GALICIA

Nº DE LUMES
2008-2017

TEMPO DE
REACCIÓN/LUME
(minutos)

% DIMINUCIÓN TR A
RESPECTO DA
SITUACIÓN ACTUAL

6.933
5.185
13.681
7.842

00:16
00:19
00:14
00:15

20,79
22,13
32,69
28,57

33.641

00:16

26,05

Cadro 34. Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da DXDM

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Quen facilita a combinación deses dous factores (vixilancia e 1º ataque) son:
-

Medios terrestres formados por Brigadas de Vixilancia Móbil (BVM)
dotadas dunha pick-up cun depósito de 500 litros. Estas unidades
permiten a intensificación dos percorridos de vixilancia en zonas críticas e
son moi efectivas. Necesítase recuperar esta figura incrementar o seu nº
en todo o país, especialmente nas zonas de alto risco do sur de Galicia.
Estimo, en base a miña experiencia na DXM, que deberían distribuírse en
toda Galicia unas 70 brigadas de dous membros en tres quendas, poñendo
especial atención no sur de Galicia e no resto das PAAI.

-

Medios aéreos en despacho automático, cos seus depósitos cheos de
auga. Segundo as isocronas desprazaríanse os medios máis próximos
(helicópteros co seu bambi cheo de auga —despacho directo— ou por
avionetas de carga en terra con líquido retardante).

As avionetas de carga en terra nas épocas de seca son moi efectivas porque cargan
máis auga, son máis rápidas e repostan nos aeródromos. Non dependen de encoros
ou ríos non operativos debido ao baixo caudal durante a seca, aínda que en
situacións menos extremas son igual de eficaces as avionetas anfibias. Os AT-802F
utilizados polo MAPAMA desenvolven unha velocidade máxima de 370 Km/h e
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cargan uns 3.100 L en 3 minutos. Uns valores que representan un 30% máis de
velocidade e un 50% máis de carga de auga con retardante en relación cos
helicópteros tipo B-3 ou tipo SOKOL PZLW3A.
A recomendación é recuperar este tipo de medio (ata 9 avionetas) para o sur de
Galicia, ampliando a dotación das actuais instalacións, mesmo en colaboración co
MAPAMA

2. Recomendacións
• INFORMACIÓN, DISUASIÓN E VIXILANCIA PREVENTIVA:

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

1.

Compre brindar á poboación do rural, especialmente á das zonas ZAR,
unha información adecuada sobre os riscos de incendio promovendo a
concienciación medio-ambiental, a auto-protección, a vixilancia
preventiva e a colaboración veciñal e o voluntariado, promovendo as
seguintes medidas:
•

Establecer un diálogo efectivo cos colectivos de risco (pastores,
cazadores e gandaría extensiva) implicando a todos os organismos
da administración autonómica (DXDM, Oficinas Agrarias, FOGGA e
delegacións territoriais), mediante convenios de colaboración para
a realización de rozas e queimas controladas.

•

Campañas informativas parroquiais.

•

A disuasión e a vixilancia exercida polos medios do SPIF debe
combinarse coa presenza no monte de unidades veciñais (AVF)
formadas cos propietarios de montes veciñais e particulares e
formalizadas mediante os correspondentes convenios.

•

Impulsar o voluntariado do monte para tarefas de vixilancia
preventiva co fin de implicar a poboación na loita contra os
incendios, tal como se promove na recomendación 112 da CEPIF do
10 de agosto de 2018. Este voluntariado debe estar rexistrado e
dispoñer dunha formación mínima para o desenvolvemento eficaz
da súa actividade e deberán ser organizados e coordinados polo
distrito forestal correspondente.

•

Promover convenios de colaboración entre a DXDM e AXEGA para a
formación do voluntariado mediante cursos e simulacros.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43
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2.

Nas zonas de alto risco (ZAR), especialmente no sur de Galicia, é
importante dispoñer de medios terrestres formados por
aproximadamente 70 Brigadas de Vixilancia Móbil (BVM) de dous
membros e dunha pick-up cun depósito de 400-500 litros. A
identificación das ZAR debe mellorarse mediante os mapas de
vulnerabilidade territorial que axuden a establecer unha estratexia xeral
de prevención e extinción.

3.

Implicar aos Voluntarios de Protección Civil na vixilancia preventiva e
noutras labores complementarias sempre que sexa compatible coas
demais actividades que teñen encomendadas.

• POLICÍA FORESTAL E INVESTIGACIÓN DE CAUSAS

•

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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1.

Compre dispoñer de unidades específicas, e en cantidade suficiente, de
axentes dedicadas á investigación dos lumes (BIIF) e a tarefas de
vixilancia de sospeitosos nas aldeas das PAAI e ZAR.

2.

Unha parte dos axentes forestais debe ser dedicada a labores de policía
forestal nas zonas de alto risco de incendio para velar polo cumprimento
da lexislación de montes e defensa contra incendios, especialmente nas
redes de faixas secundarias de protección establecidas na lei 3/2007.

MONITORIZACIÓN, PREVISIÓN E PREDICIÓN:
1.

Compre crear un Grupo Central de Análise (GCA) na DXDM coa función
de recompilación, sistematización e estudo de toda a información
referida a incendios forestais, a elaboración de estratexias e o apoio á
dirección de extinción de grandes incendios e situacións de risco.

2.

Compre estudar en profundidade a vulnerabilidade do territorio
elaborando mapas que permitan identificar de forma adecuada
potenciais lugares de ignición, as súas características en canto a tipo de
combustible, estrutura e infraestrutura forestal, ventos dominantes e
estratexia máis idónea para un ataque eficaz. O traballo de fotos-guía
realizado polos especialistas do Centro de Investigación Forestal de
Lourizán e a USC podería constituír a base inicial do mapeo do monte
galego para axudar na toma de decisións sobre as estratexias de
prevención, vixilancia e extinción. Cos modelos de predición e
vulnerabilidade, e a determinación das zonas de prioridade de extinción

| Documento xeral de análise e recomendacións sobre o SPIF. Xullo de 2019

118

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

en caso de simultaneidade incendiaria, estariamos en condicións de
establecer a estratexia máis idónea de vixilancia e detección.

•

3.

Crear un novo INDICE DE ALERTA E PRE-ALERTA de uso interno do SPIF
que combine diversos índices relacionados cos incendios (FWI, HAINES e
CAPES) para un prognóstico adecuado e fiable, atendendo sobre todo ás
situacións extraordinarias producidas polos novos fenómenos
meteorolóxicos. Este índice debería terse en conta para a activación do
SPIF e o Servizo de Emerxencias de Galicia.

4.

Promover convenios coa Universidade para a elaboración dun sistema
de predición meteorolóxica para Galicia en relación coa prevención de
incendios forestais, combinando a experiencia acumulada pola DXDM,
as novas tecnoloxías, a meteoroloxía e os estudos sobre o
comportamento do lume.

DETECCIÓN:
1.

Compre elaborar un PLAN DE DETECCIÓN E VIXILANCIA establecendo un
sistema mixto de vixilantes terrestres moi ben adestrados (necesítase un
plan de formación) e introducir novos elementos tecnolóxicos como
puntos equipados con visores térmicos e cámaras térmicas
automatizadas (detectores TÉRMICOS+FUME) (mellorando e afinando
o software) a través de centros especializados de control, análise e
alarma. Propoño iniciar o Plan nas zonas de alto risco do sur de Galicia.
As conclusións deste plan deberían sinalar o nº idóneo e localización
dos puntos de vixilancia fixa, móbil e automática.

2.

Constituír unidades de manexo de drons equipados con visores e
cámaras térmicas e de gravación dixital. Cada distrito forestal,
especialmente os das provincias de Ourense e Pontevedra, debería
contar cun nº mínimo de puntos de observación e drons en función da
súa extensión territorial e risco efectivo de incendios forestais de acordo
cos criterios antes sinalados. Previo á formación destas unidades
propoñemos establecer un plan piloto nas ZAR do sur de Galicia para
avaliar a súa eficacia e incorporación progresiva ao resto do territorio.

3.

Intensificación dos percorridos das BVM nas zonas de máximo risco
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RAPIDEZ DO PRIMEIRO ATAQUE:
1.

Nas emerxencias forestais, e especialmente en situacións
meteorolóxicas extremas, coidamos que se debe reducir o tempo de
reacción ao mínimo posible. No seguinte cadro estímanse cales deben
ser os tempos medios (TR) óptimos:
PROMEDIO TEMPOS DE REACCIÓN (TR) PROPOSTOS COMO OBXECTIVO
Nº DE LUMES
2008-2017

TEMPO MÁXIMO DE
REACCIÓN/LUME
(TR en minutos)

% DIMINUCIÓN TR A
RESPECTO DA
SITUACIÓN ACTUAL

A CORUÑA

6.933

00:16

20,79

LUGO

5.185

00:19

22,13

OURENSE

13.681

00:14

32,69

PONTEVEDRA

7.842

00:15

28,57

33.641

00:16

26,05

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

PROVINCIA

GALICIA

2.

Para cumprir o requisito anterior de TR necesitamos velocidade e
medios provistos de auga para realizar o primeiro ataque, o máis eficaz.
Quen facilita a combinación deses dous factores son:
- Nas zonas de alto risco (ZAR), especialmente no sur de Galicia,
medios terrestres formados por 70 Brigadas de Vixilancia Móbil
(BVM) en tres quendas dotadas de dous membros e dunha pick-up
cun depósito de 500 litros. Estas unidades encargaríanse de
percorrer de forma intensiva as zonas críticas, vixiando,
detectando e realizando o 1º ataque. A identificación das ZAR
debe mellorarse mediante os mapas de vulnerabilidade territorial
que axuden a establecer unha estratexia xeral de extinción.
- Camións gran-cisterna con auga pre-situados nas zonas críticas
- Depósitos en perfecto mantemento e con auga na campaña de
alto risco
- Despacho automático de medios aéreos rápidos con depósitos
cheos de auga. Cremos indispensable a recuperación das (9)
avionetas de carga en terra ou anfibias de que dispuña a dirección
xeral atendendo especialmente ao sur de Galicia.
- Para garantir as isocronas deberíanse adecuar os protocolos e
mesmo a re-localización de algúns aeródromos se fose necesario,
sobre todo nas zonas ZAR.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43
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Por José Luís Barca Añón
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Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

1. Análise da situación actual
Antes de poñernos a falar de posibles recomendacións ou propostas de
modificacións acerca das cuestións que nos traen, parece que procede que
poñamos enriba da mesa algunhas cuestións que nos farán entender mellor o que,
finalmente, deixemos como conclusións e propostas de melloras. Así pois, debemos
ter ben claro a que e a quen nos referimos cando falamos de servizos de
emerxencias.
Segundo a Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, no seu Artigo 1,
apartado 3, “Para os efectos desta Lei, enténdese por emerxencia unha situación
sobrevida, de carácter inesperado, que afecta en menor ou maior grao a seguranza
das persoas, dos bens ou do medio ambiente”.
Así mesmo o PLATERGA define “emerxencia” como “a situación na que o risco se
materializa en accidente e é necesario dar resposta axeitada con intervención de
medios e recursos”.
CLASIFICACIÓN DOS SERVIZOS DE INTERVENCIÓN FRONTE A EMERXENCIAS
Os servizos de intervención fronte a emerxencias clasifícanse en :
a) SERVIZOS ESENCIAIS
b) SERVIZOS COMPLEMENTARIOS
1. Son servizos esenciais de intervención os prestados por persoal da
administración ou cuxas funcións ou actividades asumíronse pola administración
como propias. Pertencentes ou contratados polas administracións, cuxa
concorrencia é necesaria nas emerxencias dada a súa dispoñibilidade
permanente, o se carácter multi-disciplinario ou especialidade.
2. Son servizos complementarios de intervención os que pertencendo a
organizacións e agrupacións, profesionais ou voluntarias, públicas ou privadas, a
súa mobilización e concorrencia nas emerxencias complementa a intervención
dos servizos esenciais.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

SERVIZOS ESENCIAIS
Pertencen aos servizos esenciais de intervención o Servizo de Bombeiros, as
Brigadas do SPIF, os servizos de Atención Sanitaria Urxente e os Corpos e Forzas
de Seguridade que presten servizo na Comunidade Autónoma.
Servizo de Bombeiros:
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Integran o Servizo de Bombeiros o persoal pertencente aos servizos de prevención,
extinción de incendios e salvamento das entidades locais e dos consorcios de
bombeiros.
Funcións dos Servizos de Bombeiros
Corresponden aos Servizos de Bombeiros, entre outras, as seguintes funcións:
a) A extinción de incendios, así como o rescate, auxilio e salvamento de persoas e
bens en caso de sinistro ou situación de emerxencia.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

b) A prevención para evitar ou diminuír o risco de incendios ou accidentes, e a
inspección do cumprimento da normativa vixente, a requirimento da autoridade
competente.
c) Planificar, implantar e manter a operatividade das estruturas e unidades
necesarias para garantir unha resposta eficaz ante as emerxencias propias do seu
ámbito de actuación, e unha actuación coordinada co resto de servizo de
emerxencias.
d) Informar sobre os sinistros nos que se interveña en razón da súa competencia e
inspeccionar o cumprimento da normativa vixente, a requirimento da autoridade
competente.
e) Intervir en operacións de protección civil, de acordo coa lexislación vixente.
f) Asesorar, na materia da súa competencia, aos demais servizos de intervención.
g) Aqueloutras que lles atribúa a lexislación vixente e calquera outra función dirixida
á protección de persoas e bens.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Brigadas do SPDCIF
Integran as Brigadas do SDPCIF o conxunto de persoas que, pertencentes ou
contratadas polas administracións, pola súa formación específica e dedicación
exclusiva, teñen como misión principal a intervención esencial fronte a emerxencias
de tipo natural.
Funcións das Brigadas do SPDCIF:
Corresponde ás Brigadas do SPDCIF, entre outras, as seguintes funcións:
a) A extinción de incendios forestais.
b) A intervención en situacións de emerxencia de orixe meteorolóxica, tales como
nevadas, inundacións, fortes ventos, e outras situacións de adversidade
meteorolóxica.
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c) A colaboración noutras situacións de risco e emerxencia contempladas en plans e
procedementos de protección civil, de acordo coa lexislación vixente.
d) Aqueloutras que lles atribúa a lexislación vixente e calquera outra función dirixida
á protección das persoas, o medio ambiente e os bens.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS
Pertencen aos servizos complementarios de intervención os bombeiros de empresa,
o voluntariado de protección civil, e os servizos dependentes das administracións da
Comunidade Galega non clasificados como esenciais.
A vista do exposto, poderíamos concluír que entendemos por servizos de
intervención fronte a emerxencias ós colectivos, servizos e organizacións na
Comunidade Galega que teñen por obxecto a protección máxima de persoas, os
bens e ó medio ambiente tanto ante situacións urxentes de grave risco, catástrofe e
calamidade pública, como en accidentes e outras análogas.
Pero aínda tendo claro o anteriormente exposto e dándoo por bo, a realidade nas
intervencións (incendios forestais/emerxencias periurbanas) dos distintos servizos,
non está do todo clara o que impide, nalgunhas ocasións, sacarlle todo o partido
posible a eses servizos.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Na actualidade, en ben contadas ocasións os servizos de bombeiros urbanos
participan activamente na extinción dos incendios forestais. Por outra banda, os
SPDCIF non son tidos en conta, practicamente nunca, cando de atender unha
emerxencia no medio rural se trata. Non digamos si esta se produce en zona
urbana. As motobombas do servizo permanecen a maior parte do ano aparcadas en
calquera rúa de calquera concello de Galicia, practicamente sen uso e con nulo
mantemento, co conseguinte aumento do gasto cando é preciso polas a punto.
É difícil de entender que a día de hoxe as emerxencias sexan tratadas de maneira
diferente segundo o lugar onde se produzan. Así ocorre que diante dun incendio
forestal os bombeiros urbanos permanecen impasivos (aínda que se produza a
escasos metros do seu parque) ou que unha brigada forestal non preste a súa axuda
nunha emerxencia rural (léase incendio en galpón, nevaradas, inundacións,
temporais, etc).
Somos coñecedores todos que nalgún caso si se ten intervido. Pero non por estar
así regulado senón por colaboración, na maioría das veces, de mutuo propio do
persoal.
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Os chamados servizos de emerxencias, extinción de incendios e salvamento
(bombeiros urbanos) veñen acudindo en apoio dos servizos de defensa contra os
incendios forestais, tal e como se recolle no PEIFOGA e o PLADIGA, unicamente
cando se declara o Nivel 1 e seguintes. En contadas ocasións son requiridos por mor
dun Nivel 0.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

De todos é sabido que a mellor ferramenta para apagar os incendios, ou actuar en
calquera tipo de emerxencia, é a prevención. Pero unha vez que xa se declarou, o
que prima é a rapidez e prontitude na intervención. Estar, ademais de preparados,
preto da incidencia é vital. Isto é o chamado Tempo de Resposta.
Outra das medidas esenciais nunha intervención, no caso que nos trae os Incendios
Forestais, é a Continuidade na Acción. E dicir, unha vez que se empeza a actuar
debe haber unha continuidade e dispoñibilidade plena ata dar por rematada a
intervención por ter anulado o perigo.
De non ser así, unha situación que pode estar a piques de rematar pode reiniciarse
e mesmo descontrolarse co que iso pode significar.
Por poñer un exemplo moi claro, si unha Brigada Forestal está a traballar nun lume
coa aportación de auga dunha motobomba forestal e esta quedarase sen auga, no
tempo necesario para a repostaxe, a Brigada quedaríase sen a principal ferramenta
para poder apagar ese lume. E dicir, romperíase o que no paragrafo anterior
denominabamos como “Continuidade na Acción”.
Noutro orde de cuestións, a data de hoxe o Centro de referencia de Control de
Emerxencias de Galicia é o CIAE 112. Pero, tamén conviven con el outros Centros
receptores de chamadas e coordinación de emerxencias, específicos de algúns
servizos autonómicos (061, 016, 085, ...), e outros de ámbito estatal, principalmente
os das forzas e corpos de seguridade (062, 091, 092, ...).
Na meirande parte do territorio español, aínda convivindo uns e outros, o número
de referencia para as emerxencias é o 112. Por certo, no resto de Europa, tamén.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

En Galicia, non entendemos moi ben porque, parece que cada organismo ou ente
quere dispor do seu número propio.
Así e todo vanse dando pasos en positivo. A Policía Nacional Adscrita (UPA) xa conta
coa presenza permanente de, polo menos, un axente nas instalacións do CIAE 112 e
espérase que en datas próximas se integre a Garda Civil e os Bombeiros Urbanos. A
función destas persoas consiste en, a vista de todo o que está a suceder no sinistro
de que se trate, el/ela poder axudar a tomar as mellores decisións en canto a
movemento de medios e recursos.
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Por outra banda, Urxencias Sanitarias 061 xa ocupa o seu espazo físico dentro do
mesmo edificio
do CIAE 112, compartindo parte da plataforma tecnolóxica do 112.
Todos eles, de momento, manteñen os seus propios números que conviven
perfectamente co 112.
2. Propostas
Os servizos de emerxencias, deben traballar todos a unha. No caso que nos trae, os
bombeiros urbanos deben colaborar, dende o minuto un, cos SPDCIF na extinción
dos incendios forestais.
Nº LUMES
(media anual

INTERVENCIÓN
BOMBEIROS

%

A CORUÑA

693,30

39

5,62

LUGO

518,50

23

4,44

1.368,10

66,5

4,86

784,20

72,5

9,24

3.364,10

201

5,97

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

PROVINCIA

OURENSE
PONTEVEDRA
TOTAL

Fonte: Elaboración propia a partir de datos recollidos do SPDCIF e AXEGA

Nesta táboa podemos apreciar a escasa participación dos bombeiros urbanos en
tarefas de extinción de incendios forestais. Practicamente testemuñal.
Do mesmo xeito, entendemos que os SPDCIF deben participar na maioría das
emerxencias no medio rural e, por suposto, sempre que se trate de un risco natural
(nevaradas, temporais, inundacións, etc.)

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
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Por elo, pensamos que o persoal do SPDCIF debe formar parte activa do sistema de
Emerxencias de Galicia para prestar auxilio e apoio os servizos de bombeiros
urbanos, polo menos, en actuacións importantes como poden ser as enunciadas
anteriormente e outras relacionadas, principalmente, co mundo rural.
Que ben lle iría os parques comarcais de bombeiros a incorporación da motobomba
forestal, así como o moto-bombista, en época de perigo baixo de incendios
forestais!!!. Habería que artellar formulas para que isto se puidera facer de modo
regulamentado.
Tal e como sucede cando os servizos de bombeiros se poñen a disposición do xefe
de extinción en caso de incendios forestais, cando se trate de actuacións fronte a
unha emerxencia, catástrofe ou calamidade pública, o persoal do SPDCIF,
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dependerán funcionalmente do mando correspondente dos consorcios provinciais
de bombeiros e/ou dos parques locais.
En base o exposto, sería bo que cando o director de extinción ou axente o cargo da
mesma o considere, poida solicitar medios dos servizos de extinción de incendios e
salvamento co fin de abastecer os medios propios do SPDCIF, independentemente
de que o índice de gravidade potencial sexa 0.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Considero imprescindible que a motobomba forestal non teña que deixar en ningún
momento de subministrar auga por mor de desabastecemento. Un vehículo dos que
dispoñen os Parques dos Consorcios ou das grandes cidades, con unha capacidade
media de 8.000 litros, faría unha labor importantísima como gran-cisterna. E todo
elo sen que o servizo de bombeiros se vexa diminuído xa que unicamente sería
preciso unha persoa para o manexo do vehículo cisterna.
Do mesmo xeito sería recomendable que cando o incendio se produce na interfaz
urbano-forestal ou pode afectar a ela, o director de extinción ou persoa o cargo
poidan solicitar medios dos servizos de bombeiros ou, si fose o caso, poder facelo a
inversa tamén. Todo elo coa maior rapidez de resposta posible en aras a minimizar
a probabilidade de agravamento da incidencia.
Indubidablemente esta integración de servizos e esa resposta a incidencia debe
levar aparellado un plan de formación, en parte conxunto, amén do específico e
especial de cada un dos servizos, que valide ao persoal para esas novas funcións.
Os simulacros son unha ferramenta imprescindible. Segundo se adestra, así se
actúa.
A maiores dos servizos de intervención falabamos, na introdución, dos servizos
complementarios.
Neste apartado, propoño se faga uso da infraestrutura, medios e persoal das
Agrupacións de Voluntarios de Protección Civil.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ver Recomendación 112, paragrafo terceiro da Comisión Especial.
Ditas AVPC, preto de 250 na Comunidade Autónoma, dispoñen dunha estrutura
organizativa propia e coñecida pola administración, vestiario identificativo, máis de
150 vehículos todoterreo, comunicacións integradas na rede TETRA, etc.
Trátase de un verdadeiro exercito, composto por preto de 5.000 homes e mulleres,
con formación en emerxencias. A AGASP imparte cada ano máis de 50 cursos de
formación destinados a este colectivo. Formación que vai dende Cursos Básicos de
Protección Civil ata cursos de terceiro nivel ou especialización entre os que
podemos enumerar os de Prevención e loita contra Incendios Urbanos e Forestais.
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Este amplo e adestrado colectivo podería facer unha importante labor de vixilancia
e a vez disuasoria si se canalizase parte do seu servizo á comunidade a estas
labores.
Non debemos esquecer a gran vantaxe do coñecemento do territorio e mesmo das
persoas, debido o seu ámbito local.
Os servizos complementarios, nas súas actuacións fronte a unha emerxencia,
calamidade ou catástrofe pública, estarán adscritos funcionalmente aos servizos
esenciais de intervención.

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Ver mapas anexos sobre a distribución de Parques de Bombeiros, GES e AVPC, por
provincias.
Correspóndelle ao Servizo de Xestión de Emerxencias CIAE 112 de Galicia a xestión
de todas as chamadas de urxencia pola “ Decisión 91/396/CE do Consello, do 29 de
xullo de 1.991 sobre a conveniencia de crear un número de chamada de urxencia
único para toda a comunidade, establecendo o número 112 como número de
chamadas de urxencia único europeo” e por acordo do “ Consello da Xunta de
Galicia de 1 de outubro de 1.997 que decide a constitución da entidade prestataria
do Servizo de Atención de chamadas de Urxencia 112, designando ó órgano
competente en materia de Protección Civil da Xunta de Galicia para a prestación do
Servizo de Chamadas de Urxencia 112 ó Centro de Emerxencias SOS-GALICIA”.
Parece claro que o lexislador, cando fala de “único” quere expresar o que
verdadeiramente a palabra significa.
A día de hoxe, o CIAE 112, xa é o centro que mobiliza e coordina tódolos medios
que se precisan no momento da declaración dalgún dos niveis superiores da
emerxencia.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A propia Lei 5/2007, de Emerxencias de Galicia, no seu Artigo 3.Obxetivos dispón
que “ A actuación das administración públicas da Comunidade Autónoma galega en
materia de protección civil e emerxencias terá como obxectivos os que se especifican
nos seguintes ámbitos:
1. Xestión de riscos:
a) Identificar, analizar e …….
b) …………
c) …………
2.- Xestión de Emerxencias:
a) A canalización unificada das incidencias e das alertas que se produzan
a través do número único europeo de Emerxencias 112
b) …….
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Así pois a existencia doutros números de activación de emerxencias debe tender á
súa integración. A oportunidade parece histórica xa que o 112 leva máis de vinte
anos implantado. Isto non debe levar implícito, necesariamente, a desaparición das
centrais provinciais e de distrito do 085 xa que estes, nunha primeira fase, resultan
imprescindibles e en canto se avance na integración no CIAE 112 poden pasar a ser
CECOPs Provinciais para xestión de todas as emerxencias que non vaian máis aló do
ámbito provincial, pero sempre en co-responsabilidade co CIAE 112 .

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

Por outra banda, o CIAE 112 requirirá da presenza física de profesionais da
emerxencia (de todos os campos) no centro de coordinación, que poidan apoiar
ás/os operadoras/es, na toma de decisións para a mobilización e optimización dos
medios e recursos.
O paso debe ser progresivo e remando todos na mesma dirección. Os grandes
coñecedores do territorio son as persoas que prestan o seu servizo nos distritos.
Entendemos que non deben ser estas persoas as primeiras en integrarse no CIAE
112. Máis ben, pensamos que deberían ser as últimas.
Así, nun primeiro momento, sería desexable que fosen técnicos da escala medioalta, con amplos coñecementos técnicos, de medios e recursos así coma do
territorio, os primeiros que se integrasen no CIAE 112, tal e como fixo no seu día a
UPA.
3. Recomendacións
Como resumo, propoño :
a) Participación dos bombeiros urbanos nos incendios forestais dende o Nivel 0
(subministro de auga).
b) Participación do persoal do SPDCIF nas Emerxencias relacionadas co medio rural,
e máis concretamente na intervención ante riscos naturais (nevaradas, temporais,
inundacións, etc.) coa integración dos seus vehículos (en período de risco baixo)
nos parques dos consorcios.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

c) Plans de formación conxunta e por especialidades para ambos servizos.
d) Simulacros en época de risco baixo, entre os dous servizos.
e) Integración de persoal técnico do SPDCIF no CIAE 112, empezando pola etapa de
risco alto.
f) Ampliación e Revisión do catálogo de medios e recursos do CIAE 112, integrando
os que dispón o SPDCIF.
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g) Modificación, no seu caso, do PEIFOGA incorporando os cambios propostos.

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado por: Parlamento de Galicia
Data e hora: 31/07/2019 14:20:43

h) Modificación e actualización, se procede, do PLATERGA (2009).

CSV: REXISTRO4ECC5WAnE6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

REXISTRO ELECTRÓNICO na data 31/07/2019 14:20:43

