
FUNCIONS ASSIGNADES PER MITJÀ D’ACORDS O ENCÀRRECS DE GESTIÓ
RESPONSABILITATS I  FUNCIONS ASSIGNADES AL CONSORCI  PER AL  SERVEI  DE PREVENCIÓ I  EXTINCIÓ
D’INCENDIS I DE SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA COM A CONSEQÜÈNCIA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ PER A L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DELS MITJANS DE LA UNITAT DE BRIGADES D’EMERGÈNCIA
(UBE) A LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA, SUBSCRIT AMB LA GENERALITAT

EXTRACTE DELS ANTECEDENTS DEL CONVENI (Es tracta d’un document informatiu. El text complet es pot
consultar en l’apartat Convenis d’aquest portal):

El  Consorci  per  al  Servei  de Prevenció i  Extinció  d’Incendis i  Salvament  de la  Província  de València ha
intervingut des del 1997 en l’extinció dels  incendis forestals  i  els  seus efectius han pres part activa en
aquestes tasques.

Segons el que estableix l’article 59 de la Llei 13/2010, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, es crea la
Unitat de Brigades d’Emergència, dependent de la conselleria competent en matèria de protecció civil  i
gestió d’emergències. En els apartats 4, 5 i 6 d’aquest article s’estableix que la conselleria competent en
matèria de protecció civil i gestió d’emergències podrà encarregar la gestió ordinària i extraordinària de la
Unitat de Brigades d’Emergència als serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament (SPEIS) de caràcter
provincial, que disposaran de personal especialitzat per a realitzar aquesta funció.

Igualment, s’indica que, en el cas d’encarregar-se la gestió de la Unitat de Brigades d’Emergència als SPEIS,
la gestió esmentada es realitzarà segons les directrius i els procediments establits per la direcció general
competent en matèria de protecció civil i gestió d’emergències, els recursos humans destinats pels serveis
de prevenció, extinció d’incendis i salvament es dedicaran exclusivament al fi encomanat i identificaran en
la seua uniformitat la imatge corporativa de la Unitat de Brigades d’Emergència.

OBJECTE DEL CONVENI 

L’encàrrec al Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València,
de les activitats de gestió i direcció operativa i funcional dels mitjans de la UBE a la província de València, la
titularitat dels qual correspon a la Presidència de la Generalitat.

MITJANS A DESTINAR PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS ENCOMANATS

Per a la realització de les funcions encarregades, el Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i
Salvament de la província de València disposarà, a part del seu personal tècnic i operatiu, de dos tècnics
forestals  i  coordinadors forestals,  per a la  direcció de les tasques d’extinció d’incendis  forestals  i  per a
programar i supervisar totes les activitats diàries dels mitjans de la UBE a la seua província, la titularitat dels
quals correspon a la Presidència de la Generalitat. 

OBLIGACIONS DEL CONSORCI PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I DE SALVAMENT 

Les funcions que ha de realitzar el personal assignat a aquest encàrrec són:

• Gestionar, organitzar, distribuir i controlar el treball diari de les brigades d’emergència a càrrec seu.

• Formalitzar informes, quadres resum i  la resta de documentació necessària per al desenvolupament i
control del servei. I també qualsevol informe que siga demanat pels responsables del servei.

• Controlar i inspeccionar la documentació que formalitzen els responsables de les unitats.

• Vetlar pel compliment de totes les normes en matèria de seguretat derivades de la Llei de Prevenció de
Riscos i Salut Laboral i dels reglaments que la despleguen.

• Mantindre la correcta uniformitat de totes les unitats a càrrec seu.



• Supervisar  l’estat  dels  equips  de protecció i  de  tot  el  material  que,  a  títol  individual,  el  Consorci  els
entregue, a més hauran de conéixer l'ús correcte i el manteniment d'aquests.

• Supervisar i gestionar el bon estat dels vehicles i equips de comunicacions de les unitats a càrrec seu.

• Supervisar l’ús adequat de les dotacions individuals i col·lectives en relació amb les diferents activitats que
es realitzen.

• Planificar, organitzar i supervisar les activitats diàries d’entrenament, pràctiques de maneig i manteniment
dels equips, ferramentes mecàniques i manuals i equips de comunicacions, que realitzen les unitats a càrrec
seu.

• Tutelar les pràctiques especialitzades que realitzen les unitats a càrrec seu.

◦Dirigir  les  actuacions  que  tinguen  encarregades  les  unitats  a  càrrec  seu  amb  motiu  de  situacions
d’emergència, segons les funcions de les brigades d’emergència establides en l’article 60 de la Llei 13/2010 i
en el Pla Especial enfront del Risc d’Incendis Forestals.

• Elaborar informes de treball  mensuals, perquè siguen traslladats a la Direcció General de l’Agència de
Seguretat i Resposta a les Emergències.


