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07 de decembro de 2012 
 
NOTA DE PRENSA 
 
No consello da Xunta de Galicia que tivo lugar o día 5 de decembro de 2012, se autoriza a 
contratación do servizo integrado de helicópteros e brigadas helitransportadas con destino á 
prevención e defensa contra incendios forestais durante as precampañas e campañas dos 
anos 2013 e 2014  por un importe total de doce millóns trescentos oitenta e oito mil 
douscentos cincuenta e catro euros con oitenta e oito céntimos (12.388.254,88€). 
 
En Apropiga, como asociación de traballadores do Servicio de Incendios da Consellería de 
Medio Rural, vemos neste anuncio de contratación un novo paso cara a privatización do 
Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. 
 
As politicas de privatización e despilfarro de recursos públicos que está a levar o goberno 
galego, xa comezou na pasada campaña de alto risco cando tiveron entrada na loita contra 
os incendios forestais empresas privadas que xestionaron a coordenación, contratación e 
dirección dunha parte do dispositivo a través dun procedemento sen publicidade que foi 
adxudicado ás empresas Inaer e Natutecnia. 
 
A conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, continúa na súa teima de desmantelar e 
privatizar o servizo público. Pretende dar continuidade a un modelo de prevención e 
extinción fraccionado e dividido en varias empresas públicas e privadas convertindo nun 
negocio a prevención e extinción de incendios en Galicia a costa da precarización das 
condicións de traballo dos profesionais e prestando un servizo deficiente ós cidadáns. 
Porque cando a consellería di que a privatización se xustifica porque “supón establecer un 
servizo integral que optimiza funcionamento e custo” está mentindo porque: 
 
-Cando fala de servizo integral e privatiza unha parte do dispositivo está fraccionándoo e, 
polo tanto, según o seu propio argumento deixa de ser integral e deixa de ser óptimo. 
 
-O custo que suporá a privatización da parte do dispositivo que corresponde ás brigadas 
helistransportadas vai ser moi superior ó que custan as brigadas helitransportadas das que 
dispón a propia Consellería con personal propio (bases de Campiño en Pontevedra, 
Vilamaior en Verín e Marroxo en Monforte) polo que non se xustifica a privatización mais 
que nun afán de beneficiar a determinadas empresas, a costa de precarizar as condiciones 
de traballo das personas contratadas para esas brigadas. 
 
Polo tanto, a introdución de empresas na prevención e extinción de incendios supón que, os 
traballadores contratados, non o serán polas listas públicas que xa existen para a contración 
de traballadores e, polo tanto, os requisitos que se lles esixan non se fundamentarán nos 
principios de igualdade, mérito e capacidade. A experiencia do pasado verán deixou patente 
que as empresas adxudicatarias excluíron das contratacións a compañeiros e compañeiras 
con experiencia e formación posto que a seleccion de personal foi a dedo.  
 
Por outro lado, a adxudicación a empresas privadas e públicas –tal e como se fixo na última 
campaña de incendios- supón que, namentres cada empresa se leva unha media de 3000 
euros por traballador, o que se lles paga a estes é un soldo que non se corresponde co 
traballo de risco desenvolvido. En Apropiga rexeitamos que estas empresas privadas 
queden coa meirande parte dos cartos dos obreiros que contrata. 
 



 
Esta privatización demostra a outra eiva que a consellería de medio rural se empeña en 
manter: a fragmentación do dispositivo. Un modelo que pretende impor nas próximas 
campañas e que é perxudica a efectividade do dispositivo. 
 
Durante a pasada campaña a consellería fraccionou o dispositivo entre o Persoal da propia 
Xunta (pertencente ó Spdcif) a empresa pública Seaga, a empresa pública Tragsa, e a 
empresa privada Inaer-Natutecnia. A estos medios habería que engadir o persoal aportado 
polas Grumir de Protección Civil, a UME, patrullas do exercito en labouras de vixilancia, 
etc...Cada un destes medios, participaban no dispositivo coas súas condicións laborais 
(horarios, salarios, estructuras organizativas, etc...)  todas elas diferentes, o que dificultaba a 
labor de coordinación dos Directores Técnicos de Extinción nos incendios forestais. 
 
O resultado desta fragmentación inxustificada é unha evidente desorganización que ven 
imposta pola Consellería para xustificar a futura privatización de todo o dispositivo de 
incendios.  
 
Estamos cansos e aburridos desta fragmentación entre compañeiros. Non podemos 
consentir unha soa campaña máis que a administración nos disgregue en función do noso 
contrato, empeorando cada ano as condicións de traballo. Estamos fartos tamén de ver 
como cada lexislatura se incrementa o gasto en prevención e extinción e ao mesmo tempo 
somos menos os traballadores contratados, e os nosos soldos se ven recortados ano tras 
ano. ¿Quen se leva estes beneficios cada vez maiores?, ¿Cantos cartos non se poderían 
aforrar cun servizo único, profesionalizado e dirixido transparentemente?. ¿Cantos postos 
de traballo digno poderían obterse a cambio, no sector?. ¿Canta prevención podería facerse 
e cantos propietarios forestais poderían atenderse só con racionalizar e unificar este 
Servizo?. 
 
Estamos ante unha política absolutamente irresponsable nun tema tan complexo en Galicia 
como é a prevención e extinción dos lumes, e onde se renuncia de antemán a realizar unha 
política preventiva e forestal verdadeira de tal nome. Gastamos millóns de euros en 
contratar helicópteros, namentres se descuidan as labores de prevención para as que fan 
falla os mesmos traballadores que, agora mesmo, están nas súas casas agardando o inicio 
da campaña coa experiencia e a formación precisa e que non serán contratados polas 
empresas adxudicatarias dos contratos posto que non hai listas de selección obxectivas que 
garantes que os máis capacitados sexan os finalmente contratados impoñéndose a 
selección nominativa ou dixital. 
 
 
Dende Apropiga esiximos un Servizo Público, Único e Profesional de Prevención e Defensa 
Contra os Incendios Forestais. 
 
Por todo isto, esiximos a apertura inmediata dunha mesa de negociación coa consellería. Alí 
é onde todos e todas as implicadas nos traballos de extinción e a sociedade organizada en 
defensa do rural galego, temos que acordar un servizo único de prevención extinción e sen 
esquecer o traballo preventivo que pasa por apostar pola multifuncionalidade dos nosos 
montes, aproveitando os seus recursos naturais.  
 
A Contratación de todo o persoal realizada a través dun sistema único de listas de 
contratación, dentro do ámbito da función pública e cunha valoración equitativa do tempo 
traballado en cada caso.  
 
A Profesionalización do dispositivo e a racionalización do gasto utilizado na extinción para 
non seguir contribuíndo a economía do lume. 
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