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BOMBERS VOLUNTARIS DEL CONSORCI
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0.- Els Servicis de Bombers, i la Llei de bases de Règim Local.

En l'actualitat existixen 6 cossos de Bombers en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.   Tres són servicis
municipals  contra  Incendis,  existents  en cada capital  de província,  en els  respectius Ajuntaments
d'Alacant, Castelló i València.     I els altres tres cossos de Bombers, són d'àmbit provincial, i són el
Consorci Provincial de Bombers d'Alacant, Castelló i València, i l'administració d'adscripció del qual
són les corresponents Diputacions Provincials.

Segons el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en el
seu TÍTOL SEGON. EL MUNICIPI. Capítol III. Competències, diu: 

“Article 25.2. El Municipi exercirà, en tot cas, competències, en els termes de la legislació de
l'Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries següents:  

...c. Protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.”

Per tant, podem afirmar que la competència és municipal.
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1.-  Llei  de  Protecció  Civil  i  Gestió  d'Emergències,  i  Llei  dels
S.P.E.I.S.
Els  Bombers  Voluntaris  vénen  regulats  d'acord  amb  el  que  disposa  la  Llei  13/2010,  de  23  de
novembre,  de  la  Generalitat,  de  Protecció  Civil  i  Gestió  d'Emergències,  segons  l'article  36
apartats 1r i 2n,  i en el que disposa la LLEI 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, dels Servicis de
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, Article 8.

2.- Formació dels Bombers Voluntaris.
Respecte de la FORMACIÓ,  la Presidència de la Generalitat Valenciana mitjançant una
Resolució que  fa  pública  anualment  a  través  del  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  Valenciana
(D.O.G.V.)  amb  la  col·laboració  de  l'Agència  Valenciana  de  Seguretat  i  Resposta  a
Emergències,  publiquen  la  programació,  per  a  cada  any  respectiu,  de  CURSOS  de  l'Institut
Valencià de Seguretat Pública i Emergències (I.V.A.S.P.E.), indicant lloc i data aproximada.   L'última
Resolució és la:   “RESOLUCIÓ de 10 de març de 2017, de la Direcció General de l'Agència de
Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es publica la programació, per a l'any 2017,
de cursos de l'àrea d'emergències de l'Institut  Valencià de Seguretat Pública i  Emergències
(IVASPE)”, publicada en el DOCV núm. 8.004 de data 21/03/2017.

Es podran formular les sol·licituds de forma individual, excepte en els casos dels cursos destinats a
Bombers Voluntaris, membres de les Agrupacions Locals de Voluntaris de Protecció Civil i membres
d'associacions i  d'entitats que col·laboren en les labors de protecció civil,  on seran els Consorcis
Provincials de Bombers, els ajuntaments i les entitats que depenguen, els que formulen les sol·licituds,
d'acord  amb la  LLEI  13/2010,  de  23 de novembre,  de la  Generalitat,  de Protecció  Civil  i  Gestió
d'Emergències.

Les sol·licituds es presentaran en qualsevol de les oficines i formes previstes en l'article 16,4 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
d'acord amb el model de sol·licitud establit per a cada col·lectiu en els annexos III i IV de la resolució
que publica cada any l'IVASPE.

Esta programació de Cursos de Formació en l'àmbit de les Emergència,  per a este tipus de personal,
ve  avalada  per  la  Presidència  de la  Generalitat,  a  través  de  la  seua  Agència  Valenciana de
Seguretat i Resposta a Emergències,   responsable en este àmbit,  segons allò que s'ha regulat
en l'Estatut  d'Autonomia,  i  legislació  vigent  en estes  matèries,  a  més del  que disposa  el  Decret
224/2015,  de 4 de desembre,  del  Consell,  pel  qual  es regula el  Registre de Bombers de la
Comunitat Valenciana i s'establixen les condicions i requisits per a l'acreditació del personal
bomber voluntari i el personal bomber d'empresa.

Per a poder rebre el corresponent Curs d'Iniciació/Formació (“Noves Incorporacions”), el Consorci es
remet  al que disposa la la LLEI 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i
Gestió  d'Emergències  (Publicada  en  el  seu  DOCV  núm.  6.405  de  25/11/2010).  i  el  posterior
desenrotllament  amb  el Decret  224/2015,  de  4  de  desembre,  del  Consell,  pel  qual  es  regula  el
Registre  de  Bombers  de  la  Comunitat  Valenciana  i  s'establixen  les  condicions  i  requisits  per  a
l'acreditació del personal bomber voluntari i el personal bomber d'empresa.  (Publicat en el seu DOCV
núm. 7.676 d'11/12/2015). 

Per tant, la mateixa Presidència de la Generalitat Valenciana a través de l'Agència Valenciana
de Seguretat i Resposta a Emergències,  és qui forma als Bombers Voluntaris d'acord amb les
competències que té atorgades en l'àmbit de les emergències.
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3.- El Consorci Provincial de Bombers i el Reglament dels Grups
de Bombers Voluntaris.

Dins dels Servicis Essencials de la Generalitat Valenciana, es troba el Consorci Provincial de Bombers
de València,  l'àmbit d'actuació del qual és la província de València, a excepció de l'àrea metropolitana
de la capital, els servicis de la qual són prestats pels Bombers de l'Ajuntament de València.

Dins de l'Operatiu del Consorci, es troben classificats entre altres,  els Grups de Bombers Voluntaris
de la Província de València,  que es regixen pel Reglament dels Grups de Bombers Voluntaris del
Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València

El Consorci de Bombers de València regula internament este tipus de personal a través del Reglament
del Grup de Bombers Voluntaris del Consorci  per a el  Servici  de Prevenció i  Extinció d'Incendis i
Salvament de la província de València, aprovat per l'Assemblea General del Consorci el 26 de juliol de
1994 i les modificacions aprovades per l'Assemblea General d'este Consorci en la seua sessió del 16
de maig de 1996, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 145, de 19 de Juny
de 1996.

El Reglament pel qual, establix les bases i normes que regulen l'accés, organització i funcionament
dels grups de bombers voluntaris del Consorci Provincial d'Incendis de la Província de València.

4.- Funcionament dels Bombers Voluntaris.

En l'actualitat el Consorci compta amb 7 Parcs de Bombers Voluntaris a la província, i estos són
Sinarcas, Ayora, Cofrentes, Chelva, Titaguas, Navarrés, i Vallada.

Un Parc de Bombers Voluntaris pot arribar a estar compost per 30 persones, com a màxim, que de
manera altruista, col·laboren dins de l'Operatiu del Consorci, a causa de la seua formació i dotació en
Recursos.

Amb algunes variacions, estos Parcs es vénen estructurant i organitzant en torns rotatius, de caràcter
setmanal, de guàrdia de localització, a través de telèfons mòbils.

Cada persona té normalment la seua professió a la qual es dedica, que generalment coincidixen amb
Règims autònoms (llanterners, forners, ferrers, electricistes,...)que en cas d'emergència en la zona ja
siga forestal, urbana o de qualsevol tipus, se'ls mobilitza al sinistre donant-los 10 minuts de resposta
d'eixida per a presentar-se en el Parc, col·locar-se els equips i eixir amb la dotació muntats amb el
vehicle B.R.P. (Bomba Rural Pesada) al Servici. Acabat el servici es torna a Parc i després continuen
si és el cas amb les seues activitats laborals normals.

El Consorci per mitjà de reglamentació interna, estipula uns mínims setmanals / mensuals quant a
pràctiques i teòriques formatives i quant a manteniment de les instal·lacions i dels vehicles igual que el
manteniment dels materials utilitzats.

Per  a  un  bon  funcionament  del  personal  Voluntari,  el  Consorci  planteja  dos  recomanacions  a
considerar,

*  No a lloc a trasllats de residència o empadronaments recents per pròximes o pròximes
oposicions de Bombers / Cursos de noves incorporacions de Bombers Voluntaris.

*  No a lloc per poder fixar la residència dins del Parc de Bombers Voluntaris per part  de
l'interessat que vullga optar a ser Voluntari, ni tampoc en les proximitats del Parc, residències
en règim de lloguer, si hi ha la presència o formalització en breu de pròximes convocatòries
d'oposicions de Bombers / Cursos de noves incorporacions de Bombers Voluntaris.
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5.- Necessitats de Bombers Voluntaris per les que es publica una
convocatòria.

El Consorci a través de publicació en Butlletí Oficial de la Província de València (B.O.P.), o a través
del  seu  pagina  web,  quan  té  necessitat  de  personal  voluntari,  ja  siga  per  carències  de  baixes
produïdes o bé per obertura i posada en marxa d'un nou parc de Bombers Voluntaris, dóna a conéixer
mitjançant una Resolució, els termes que considere oportuns per a l'operatiu del Cos de Bombers.

6.- Municipis que poden aportar personal a l'operatiu dels Grups
de Bombers Voluntaris.

Per a més informació, s'haurà de remetre a les bases publicades expressament per a cada una de les
convocatòries  respectives,  però  amb  poques  paraules  habitualment  els  municipis  que  han  estat
aportant personal als diferents Parcs de Bombers Voluntaris, en funció del seu Isòcrona de resposta
han sigut:

Parcs de Bombers Voluntaris ---- Municipis habituals que han aportat personal a l'operatiu.

   SINARCAS (605).    -----------    Sinarcas.
   AYORA (603).          -----------    Ayora, Teresa de Cofrents i Zarra
   COFRENTES (604). ----------    Cofrentes i Jalance.
   CHELVA (204).        -----------    Chelva, Calles i Tuéjar
   TITAGUAS (205)     -----------     Titaguas, Alpuente i Aras de los Olmos
   NAVARRÉS (504).  -----------     Navarrés, Bolbaite, Chella i Quesa
   VALLADA (505).      -----------     Vallada, Montesa  i Moixent. 

7.- Requisits dels Bombers Voluntaris.

Els  requisits  per  a  ser  Bomber  Voluntari  del  Consorci  Provincial  de Bombers  de  la  Província  de
València, són els següents:

- 1º Ser major d'edat.

- 2º Residir en una àrea o zona de resposta, inferior a 10 minuts "també anomenada isòcrona
de resposta" del Parc de Bombers Voluntaris a la qual es pretén estar assignat com a Bomber
Voluntari.

-  3º  Estar  en  possessió  del  Curs de  formació  per  a  noves  incorporacions  de  Bombers
Voluntaris,  impartit  per  IVASPE,  i  que  es  realitza  para  cada  un  dels  Parcs  de  Voluntaris
existents a la província a l'inici de la seua implantació operativa, o bé a demanda del Consorci
per detecció de Baixes Operatives.   

Tot això, segons el que disposa la LLEI 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, dels  servicis de
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, i en especial el que
establix l'Article 8.3. on diu:  “Per a adquirir la condició de bomber voluntari s'haurà de disposar de
l'acreditació  corresponent  expedida  per  l'Institut  Valencià  de  Seguretat  Pública  i  Emergències
(IVASPE)”.
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8.- Presentació de sol·licitud per a ser Bomber Voluntari.

Per tant, el Consorci de Bombers de València, és qui depenent de les necessitats operatives,
després  de presentació  individual  del  sol·licitant,  a través de Registre  General  d'entrada,  pot
iniciar  els  tràmits  interns  per  al  nomenament  i  incorporació  per  a  formar  part  dels  Grups de
Bombers  Voluntaris,  en qualsevol  Parc de Voluntaris  que existisca la  necessitat  de personal
Voluntari,  sempre  que es  complisquen  tots  els  requisits,  tal  i  conforme s'han enumerat  amb
anterioritat.

El  model  d'instància/sol·licitud,  serà  facilitat  per  part  del  Consorci  Provincial  de  Bombers  de
València.
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