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Dende a asociación APROPIGA, que agrupa ós profesionais da prevención e a extinción de 
incendios forestais do Servizo Público (Spdcif) en Galicia, queremos manifestar a nosa 
preocupación e disconformidade co próximo anuncio da Consellería de Medio Rural -despois da 
reunións mantidas coa Fegamp- para a creación de brigadas municipais de defensa e extinción 
contra incendios forestais durante o periodo de alto risco de incendios de 2013. 

Esta fragmentación do dispositivo é un reparto envelenado de competencias que son propias da 
Consellería e só vai xerar un dispositivo máis lento, ineficaz e desprofesionalizado en Galicia.  

A Comisión de Estudo, que se constituiu no Parlamento de Galicia no 2006 para analizar a baga de 
incendios do mes de agosto dese ano, destacou nas súas conclusións que  “a falta dun mando único 
de control  engadiu dificultades ás tarefas de extinción” e que "as brigadas municipais obedecen en 
maior grado as instrucciones dos alcaldes",  o que creou graves disfuncións no operativo. Ademáis, o 
informe dectectou graves fallos de interlocución entre as brigadas do propio Servicio e as brigadas 
municipais, A conclusión deste informe foi clara cando reclamaba “unha maior profesionalización dos 
traballadores do lume cun mando único, en mans da Xunta de Galicia” e, polo tanto, aconsella a 
desaparición das brigadas en mans dos concellos. 

A volta ó pasado, con esta pretensión da Consellería de recuperar as brigadas municipais é, ademáis, 

unha cesión envelenada de competencias pola que os concellos van ter que asumir unha 
porcentaxe do custe do dispositivo de entre o 20% e o 30 %. Dende Apropiga cremos que este 
custe é, a día de hoxe, inasumible pola meirande parte dos concellos galegos para, ademáis, 
ofrecer un servicio defectuoso derivado da propia configuración e estructuración desas brigadas 
no dispositivo de prevención e extinción de incendios. 

Ante esta situación só cabería que a Consellería aportase o 100% da financiación,  o que suporá 
financiar unha fragmentación inaceptable -xa que repercute na menor eficacia na labor 
encomendada- asi como un incremento do gasto incomprensible ou, pola contra, abocar aos 
concellos a malabarismos económicos para sufragar o tramo non subvencionado a costa, sen 
dúbida, da seguridade persoal dos contratados. 

Volvemos a un modelo ineficaz que xa foi probado no pasado, agravado de novo este ano, ó 
contar con brigadas PRIVADAS, contratadas a través dunha consultoría con nula experiencia na 
creación de brigadas ata a chegada do PP nas últimas lexislaturas. Falamos, neste caso, da 
privatización das brigadas helitransportadas que a consellería pretende levar a cabo a través 
dunha adxudicación directa despois de declarar deserto un concurso público. Estamos, polo tanto, 
diante dunha nova fragmentación que vai traer parello un deterioro das condicións na prestación 
do servicio. 

Reclamamos da FEGAMP  e da Consellería RESPONSABILIDADE  e altura de miras para, máis 
alá do mercadeo duns centos de contratos, opten por pensar na seguridade e na profesionalidade 
do persoal contratado e a prestación dun servicio á comunidade que non poña en xaque a 
defensa dos recursos naturais e paisaxisticos de Galicia así como as vidas de moitos cidadáns. 

Os incendios forestais son imprevisibles e o resultado dunha acción humana. Ogallá nos 
equivoquemos pero, dende sectores profesionais e ecoloxistas, xa advirten de que, este ano, 
debido á cantidade de vexetación existente e os recortes en prevención, prevese un ano 
complicado de incendios no período de alto risco.  

Fragmentar o dispositivo, desprofesionalizalo, precarizar ós traballadores, non dotalos dos medios 
necesarios e non proporcionar a necesaria unidade organizativa, tan só pode  elevar o risco dos 
profesionais. Introducir criterios privatizadores no dispositivo e precarizar as condicións laborais e 
personais do persoal que se vai a ter que enfrentar ós incendios forestais, son un risco do que os 
políticos serán absolutamente responsables, por eso esiximos CONCIENCIA e SENTIDO DE 
PAÍS. 
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