
FINS DEL CONSORCI.
1. Constitueix l’objecte del consorci la prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvament.

2. Són funcions concretes a desenvolupar pel consorci, entre d’altres, les següents:

Lluitar contra el foc en cas de sinistre i altres situacions d’emergència.

Realitzar el salvament de persones, semovents, béns i protecció al medi ambient, en cas de sinistre o una
altra situació d’emergència.

Intervindre  en  el  salvament  aquàtic  i  subaquàtic  i  en  el  rescat  i  salvament  de  muntanya  i  cavitats
subterrànies.

Adoptar  mesures  de  seguretat  extraordinàries  i  provisionals,  a  l’espera  de  la  decisió  de  l’autoritat
competent, sobre el tancament i desallotjament de locals i establiments públics, i l’evacuació de l’immoble i
propietats en situacions d’emergència mentre les circumstàncies del cas ho facen imprescindible, així com
limitar o restringir pel temps necessari, la circulació i permanència en vies o llocs públics en els supòsits
d’incendi, catàstrofe o calamitat pública.

En els supòsits d’intervenció,  recuperar les víctimes i coordinar el seu trasllat urgent, inclús realitzar-ho
quan siga necessari.

Intervindre en operacions de protecció civil, d’acord amb les previsions dels plans territorials i dels plans
especials corresponents, així com elaborar els plans d’actuació respectius del Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament.

Dirigir els llocs de comandament avançat que els corresponen segons la planificació vigent.

Elaborar els procediments d’actuació del servei per a cada tipus de sinistre. 

Investigar i informar sobre els sinistres en què intervinguen per raó de la seua competència, així com en
cas de requeriment per l’autoritat competent.

Obtindre la  informació necessària de les persones i entitats relacionades amb les situacions i llocs on es
produïsca  l’incendi,  la  catàstrofe  o  calamitat  pública  per  a  l’elaboració  i  execució  de  les  tasques
encaminades a resoldre situacions.

Estudiar i investigar les tècniques, instal·lacions i sistemes de protecció contra incendis i salvament.

Organitzar i participar en campanyes de divulgació dirigides a incrementar el coneixement de la ciutadania
sobre la normativa de prevenció d’incendis i altres emergències.

Exercir funcions de prevenció per a evitar o disminuir el risc d’incendis o altres accidents, per mitjà de la
inspecció del compliment de la normativa en vigor.

Aquelles  altres funcions que li  atribuïsca  la  legislació  vigent  i  qualsevol  altra  dirigida  a la  protecció  de
persones i béns, sempre que siguen necessàries i proporcionades als fets

Nota: aquest document és informatiu. Els estatuts del consorci poden ser consultats en el Butlletí Oficial de
la Província de València número 178, de 15 de setembre de 2015.

http://www.bombersdv.es/auf/EstatutosConsorcio_2015_es_BOP20150915.pdf (Castellano)

http://www.bombersdv.es/auf/EstatutosConsorcio_2015_val_BOP20150915.pdf (Valencià)

http://www.bombersdv.es/auf/EstatutosConsorcio_2015_es_BOP20150915.pdf
http://www.bombersdv.es/auf/EstatutosConsorcio_2015_val_BOP20150915.pdf

