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O día 24 de abril, reúnese o Comité de Seguridade e Saúde do persoal en tarefas de extinción 

de lumes, no que se trataron as seguintes cuestións: 

1. Cambio de Presidente por renuncia da anterior:  noméase como novo presidente ao 

subdirector xeral do SPDCIF. 

2. Siniestrabilidade 2017: reflexa un total de 286 accidentes (7 in itinere, 156 sen baixa, 

119 con baixa e 4 enfermidades profesionais). Dentro dos accidentes con baixa a 

porcentaxe máis numerosa corresponde a bombeiros forestais (BF) cun total de 59, 

seguido de BF condutores 20 e axentes forestais 15. As causas de accidente máis 

comúns son as relativas a sobreesforzos cun total de 47 seguidas de caída de persoas 

ao mesmo nivel con 22. 

Dende CCOO preguntamos polo inicio da investigación do accidente mortal dun BF 

acontecido en Pontevedra a semana pasada. Solicitamos a realización dun protocolo 

de actuación de asistencia psicolóxica para os compañeiros/as da persoa falecida en 

accidente de traballo (AT) ante este tipo de situacións.  

Dende o Servizo de Prevención infórmase que o inicio da investigación do AT será o 25 

de abril. En canto á realización dun protocolo de axuda aos compañeiros/as da vítima 

en caso de AT, sería cuestión da Mutua (que non estaba presente na xuntanza) e non 

do Servizo de Prevención. 

3. Equipos de Protección Individual (EPI): 

a. Cascos: ningún EPI se pode manipular ou modificar pola perda da súa eficacia 

protectora. Estudarase a posibilidade de mandar unha instrución aos distritos 

recordando a obrigatoriedade no cumprimento, por parte dos traballadores do 

RD 773/1997 do uso do EPI nos lugares de traballo. 

Pregúntase pola posibilidade de adquisición de cascos con pantalla interior 

retráctil en lugar das actuais pantallas, que evitaría danos visuais, así como o 

estudo da protección de ditas pantallas á radiación de infravermellos. Tamén 

sobre a posibilidade de adquisición de cascos de distintas cores diferenciando 

as distintas categorías do SPDCIF, e da utilización dos cascos de extinción Gallet 

en tarefas de prevención. 

Dende a Administración toman nota quedando pendente de debate no 

Subcomité de EPI. 
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b. Equipos de protección respiratoria e equipos de respiración autónoma: a 

Administración informa que en canto aos equipos de protección respiratoria no 

prego técnico do ano 2016 xa se mercaron semimáscaras con filtro combinado 

e que no próximo prego técnico se volverá a retomar esta cuestión e estender o 

seu uso por parte de todas as provincias. En canto aos equipos de respiración 

autónomos xa estiveron buscando subministradores: se entregarán dous 

modelos, 1 de formación que non se deteriora e outro que se subministrará a 

todo o dispositivo. Se fará entrega en maio de 1 por distrito de cara á 

realización dun test de proba e haberá formación e protocolos no seu uso. 

c. Adquisición de cantimploras: fálase da posibilidade de ver novas cantimploras 

de materiais distintos ao aluminio. 

d. Entrega de EPI de extinción ao colectivo de axentes facultativos medioambientais 

(AFFMM) que carezan del.  Dende a Consellería non teñen constancia de 

carencias neste senso, polo que se queda en achegar e localizar onde existen 

estas faltas. 

e. Identificacións categorías no traxe de extinción: están estudando varias 

posibilidades, a adquisición de chalecos que levan a identificación da escala, 

estando pendentes as serigrafías das galletas. Acórdase por unanimidade 

enviar propostas para a serigrafía das galletas en canto ás nomenclaturas das 

diferentes categorías do SPDCIF. 

f. Intercomunicadores: Infórmase que están solicitando frecuencias de simplex de 

cara a coller equipos adaptados a esas frecuencias. 

g. Roupa de técnica de abrigo: informan que está en trámite de elaboración de 

informes ao acordo marco que terá vixencia dende o ano 2019 ata 2021.   

4. Adopción de medidas de redución e recuperación de estrés térmico: 

As OOSS expoñemos a falta de medidas preventivas e a ausencia dun protocolo ante 

situacións de estrés térmico, preguntando a Consellería si se vai a tomar algunha 

medida neste senso.  

Dende CCOO expoñemos que a única medida preventiva sería a realización de pausas, 

así como a toma de bebidas isotónicas. Incidimos tamén na necesidade de formación 

axeitada. 

Acórdase o estudo no Subcomité de EPI da realización dun protocolo técnico ante 

situacións de estrés térmico. 
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 5. Avaliación de riscos nos novos vehículos de brigadas e AFFMM: 

O Servizo de Prevención informa que se iniciou o envío de enquisas aos traballadores 

empezando por Coruña, considerando os vehículos como lugares de traballo, dando 

cumprimento ao establecido no RD 1215/97 polo que se establecen as disposicións 

mínimas de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de 

traballo.    

Así mesmo, están elaborando un programa de mantemento e limpeza en 4 liñas: ao 

inicio da vida útil, ao inicio da campaña estival e despois dun accidente ou si dito 

vehículo transporta animais. Elaborarán unha ficha como anexo ao plan de acción para 

comprensión rápida de como funciona o programa de limpeza e mantemento dos 

vehículos. Esta ficha está elaborada a finais do mes de maio e cando estea rematado o 

último anexo rematará a avaliación de riscos dos vehículos. Estas medidas veñen 

despois da denuncia de CCOO ante a Inspección de Traballo. 

No relativo ás deficiencias das lonas instaladas nas pick up buscaron un arranxo pero 

son conscientes que seguen tendo problemas que intentarán corrixir. Mandarán 

paulatinamente os coches a Lalín para reforzar as bacas (4-5 coches por día), e de 

paso solucionarán o tema das lonas. 

Farase unha xornada formativa por distritos sobre o uso e emprego das bombas. 

Dende CCOO poñemos en coñecemento da Administración que os depósitos das 

bombas teñen un flotador que cando se acaba a auga queda ladeado e non funciona a 

bomba e que non hai ningunha bomba que funcione con espumóxeno. 

6. Sinalización luminosa vehículos de extinción: 

Informan que están valorando prezos de instalación e que en canto teñan este traballo 

rematado informarán a este órgano. 

7. Subministro teléfonos móbiles brigadas: 

Solicítase a adquisición dun teléfono móbil por brigada, xa que, o persoal está usando 

o seu teléfono particular. Darán traslado de dita solicitude á Secretaría Xeral Técnica. 

Os que xa existen para AFFMM e técnicos xa deberían ter todos datos e chamadas cun 

límite de gasto. Para non consumir o saldo, as chamadas entre equipos Ibercom deben 

facerse mediante o nº curto. 

8. Ferramentas de liquidación: 

Solicítase o estudo de adquirir ferramentas manuais alternativas a aixada tipo gorgui 

ou un palín forestal por brigada. 
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9. Bombas portátiles para zonas de difícil acceso: 

Proposta de estudo adquisición de bombas portátiles de carga para zonas con pouca 

auga e/ou malos accesos. 

10. Mellora de instalacións: puntos de encontro, bases aéreas e puntos de vixilancia: 

Solicítase o mantemento e mellora de tódalas instalacións do SPDCIF, facendo especial 

fincapé no arranxo de pistas dos puntos de vixilancia, xa que, os vixilantes fixos teñen 

que levar os seus vehículos particulares aos centros de traballo. 

Neste punto CCOO comenta o problema xurdido no distrito forestal VIII- Terra de 

Lemos, cunhas baterías instaladas no local de descanso do persoal. Estas baterías son 

do Centro de Xestión de Redes como fonte eléctrica alternativa. As baterías están 

situadas ao lado dunha fonte de calor. Tiveron unha fuga de ácido sulfúrico e houbo 

unha intoxicación do persoal do distrito. Infórmase que se consultou a avaliación de 

riscos e o plan de acción e que no mesmo non figuran as baterías, xa que, este é 

anterior e nas posteriores revisións non se avaliaron ditas baterías. 

Dende o Servizo de Prevención e o Xefe Provincial de Incendios de Lugo preocúpanse 

de inmediato pola situación informando que tratarán de buscar unha localización 

alternativa para as baterías o máis axiña posible. 

11. Formación: 

Acórdase por unanimidade remitir antes da campaña de máximo risco proposta de 

cursos de formación a realizar polo persoal do SPDCIF. 

12.  Adaptación XEOCODE para alertas en canto a excesos de horarios: 

Medio Rural informa que o Quendas xa está integrado no XEOCODE. Nun futuro 

servirá para chamadas e control de medios. Non saben cando estará dispoñible pero 

xa está previsto incorporar estas cuestións, estando pendente de programación. 

Están estudando tamén que o propio TETRA actualice as quendas a través do 

XEOCODE. 
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