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DAVANT DE LES CONSULTES REBUDES PER POSSIBLES ACTUACIONS DE LES ADF AMB MOTIU 
DE LA PANDÈMIA DEL SARS-COV-2, US RESUMIM LES RECOMANACIONS FETES FINS ARA PER 
LA DIRECCIÓ GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL, I LES EXPLICACIONS ANNEXES QUE 
CREIEM QUE PODEN AJUDAR A PRENDRE AQUESTES DECISIONS. 
 
INSTRUCCIÓ 1/2020 i 1/2020-V2 

 

1.- Actuacions en matèria de prevenció i extinció d’incendis. 

 La vigilància i prevenció d’incendis per part de voluntaris de les ADF, mentre no estigui 
activat el Pla INFOCAT, no es troben dins les pròpiament autoritzades pel Reial Decret 
463/2020, per la qual cosa, ara per ara, NO es poden dur a terme, encarregant-se 
d’aquesta funció temporalment el Cos d’Agents Rurals.  

 En cas d’activació del Pla INFOCAT, tenint en compte que formeu part del grup 
d’intervenció, en principi, les ADF podrien realitzar les tasques pròpies que recull 
l’Ordre de 6 d’octubre de 1986, però sempre amb la màxima coordinació amb la resta 
de cossos operatius d’acord amb l’esmentat pla de protecció civil, i se us donarien 
indicacions específiques de com dur a terme aquesta coordinació en consonància amb 
una situació tant delicada com la que estem vivint actualment.  

2.- Actuacions en el marc del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial alt risc. 

 En relació a qualsevol altra actuació pròpia del Pla PROCICAT per emergències 
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, les ADF poden 
encabir-se dins el grup logístic que preveu com un dels seus integrants, "els voluntaris 

d'altres organitzacions i/o entitats".  

 No obstant, aquesta participació en aquestes tasques, seria únicament a requeriment 
dels responsables de protecció civil, que és qui té encarregada la coordinació d'aquest 
grup logístic. 

 En cas que una ADF realitzi alguna actuació a requeriment dels responsables de 
protecció civil, haurà de comunicar-ho al Control Central del Cos d'Agents Rurals, així 
com la seva finalització. 

Això implica: 

 L'autoritat de protecció civil al municipi només és l'Alcalde o persona tècnica delegada, 
d’acord amb l’article 40 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya. 

 En aquesta situació, si el municipi té activat el seu pla DUPROCIM en fase 
d'emergència, l'Alcalde pot requisar i exigir la nostra participació, sempre tenint en 
compte la nostra componenda de voluntarietat. 

 Seria convenient disposar d’una constància per escrit d’aquesta sol·licitud de 
participació per part del consistori municipal. 

 Els Consells Comarcals poden tenir delegades algunes competències de protecció civil, 
però NO són autoritats en aquesta matèria. 
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 La nostra assegurança dels voluntaris i vehicles NO cobreix aquestes actuacions, ja que 
no són les pròpies que recull l’Ordre de 6 d’octubre de 1986, per la qual cosa, abans de 
fer cap actuació, cal assegurar-se que voluntaris i vehicles estan inclosos en alguna 
assegurança del propi Ajuntament. 

 No obstant això, cal activar els voluntaris i vehicles pels mitjans normals i entenem que 
és necessari trucar al Control Central del Cos d’Agents rurals de Torreferrussa (telèfon 
93.574.0036) per donar l'alta l’ADF, voluntaris amb carnet i vehicles, i explicant 
l'activitat a realitzar i l’autoritat de protecció civil que ho ha sol·licitat. 

 És totalment necessari que els voluntaris actuïn amb els mitjans de protecció personals 
que pugui facilitar protecció civil i actuar amb les mesures de distanciament, neteja 
i desinfecció, que estan incloses en les recomanacions generals i mesures de prevenció 
del contagi del Departament de Salut. 

 Les actuacions de desinfecció es faran en aquells llocs indicats pels tècnics de 
protecció civil, majoritàriament en zones d'equipaments i hospitalàries. 

 Es pot donar suport als Ajuntaments en tasques d'informació a la població, 
primordialment en zones rurals, prenent sempre les mesures abans esmentades. 

 Agraïm la vostra predisposició a treballar, una vegada més, pel bé dels nostres veïns i 
veïnes, però en aquests casos, cal una disciplina rigurosa en les nostres actuacions i, en 
cas de qualsevol dubte, dirigir-se a les autoritats de protecció civil del mateix municipi. 

 

Ens en sortirem!! 

 

Junta Executiva  
Secretariat de Federacions  
i ADF de Catalunya 
 

 

I perquè així consti, als efectes oportuns signo el present document a Manresa el dia 22 de 

març de 2020.   

 

 

 

Xavier Jovés i Garcia 

President  
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