
Comunicado conxunto das Asociacións APROPIGA e ATRIFOGA sobre 

a incorporación do persoal fixo descontinuo de seis meses do Servizo 

de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia 

O día luns 9 de marzo, a Consellería do Medio Rural convidou as Organizacións 

Sindicais a unha reunión co conselleiro D. José González Vázquez para o vindeiro día 12 

de marzo. Para esta xuntanza non se tivo en conta a presenza nin a opinión das 

Asociacións APROPIGA e ATRIFOGA, as cales representan dun xeito directo os intereses 

deste colectivo. 

Consideramos un enorme erro non contar coa opinión de máis de 900 Bombeiros/as 

Forestais que estas Asociacións representan, e polo tanto manifestamos esta a través 

deste comunicado: 

1. Demandamos que o período de contratación sexa CONTINUO e SEN

ESCALONAMENTOS. De non ser así, isto suporía un agravio máis, xa que faría

imposible a conciliación familiar e laboral, dado que estes profesionais teñen que

buscar outros empregos fora do período de contratación ó estar sen ingresos a

metade do ano, ó cal hai que engadir a normativa de incompatibilidades que

limita e precariza aínda máis a situación deste persoal.

2. Demandamos que se informe coa suficiente antelación a data de reinicio da

actividade.

Ambas asociacións queren ademais poñer de manifesto o seguinte: 

- Na procura da profesionalidade do SPDCIF, resulta impensable a presenza de 

traballadores con contratos de 6 ou 9 meses. Neste sentido é fundamental a continuidade 

de todo o persoal do servizo durante todo o ano. 

- Todo o SPDCIF ten que dispoñer dunha oferta de formación real, especializada 

e continua, adaptada os novos tempos, á nova tipoloxía de lumes e a todas aquelas 

funcións que este colectivo poida desenrolar.  

- É necesario a recuperación de dereitos perdidos, tales como a derrogación da 

Lei 1/2012 de 29 de febreiro. 

- É necesaria unha redución da alta taxa de temporalidade que se rexistra 

actualmente a través de convocatorias de ofertas de emprego público que dean 

estabilidade e garantan a seguridade dos traballadores. 

Polo anterior, entre outras demandas, aproveitamos para expoñer que é de vital 

importancia abrir unha mesa de negociación para a reestruturación do SPDCIF, con 

novas funcións, como apoio nas emerxencias e continxencias no rural, etc.. en definitiva 

adaptalo os novos tempos; e para iso se conte coas Asociacións, Organizacións Sindicais 

e todos aqueles profesionais que integran este Servizo. 

Ourense, 10 de marzo de 2020 


