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  La Secretaria Permanent Secció Autonòmica CGT-PV SGISE  
  Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat 

 
Considerant l'aprovació del Decret 13/2023 del Consell, per la qual es crea la Unitat Valenciana d'Emergències per a 

poder fer front a l'evident i accentuat canvi climàtic que porta amb si el continu augment de riscos meteorològics i fenòmens naturals 
impredictibles al llarg de tots els mesos de l'any, i observant que aquest mes de març les temperatures estan sent més elevades i 
batent rècords històrics de màximes i mínimes, i segons les prediccions s'espera que per a les festes de la setmana santa i pasqua 
d'un increment poblacional massiu en les zones rurals i forestals en tot el nostre territori, després de decaure les restriccions sanitàries 
en baixar la incidència de la pandèmia. 
 

Atenent l'Article 23 del Decret 129/2018, de 7 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament del Servei de 
Bombers Forestals de la Generalitat, es disposa que “La AVSRE promourà i facilitarà l'accés a la formació dels membres del 
Servei a través d'activitats pròpies o acords amb altres institucions o administracions; sent l'Institut Valencià de Seguretat 
Pública i Emergències (IVASPE) el referent formatiu, al qual corresponen les funcions de formació i perfeccionament 
professional del personal del Servei de Bombers Forestals, i que les persones que formen part del Servei de Bombers 
Forestals tenen dret a una adequada formació permanent i a una adequada promoció professional.", per la qual cosa ens 
preocupa i considerem necessari que s'estudie i gestione l’aplicació de l'article 23.3 del RDL 2/2015, pel qual s'aprova el text refós 
de la llei de l'Estatut dels Treballadors per a disposar d'una formació permanent tot el personal de l'Operatiu del Servei de Bombers 
i Bomberes Forestals a l'ésser un pilar fonamental encaminat a la millora dels seus coneixements, destreses i aptituds, i que 
determinarà la seua professionalització i preparació enfront de les intervencions per les inclemències i emergències climàtiques. 
 

D’altra banda, el comunicat enviat al personal de les Unitats del Servei de Bombers i Bomberes Forestals de Reforç on se'ls 
informa que el període d'activació del seu contracte serà el dia 1 de maig de 2023 i amb una duració fins al 31 d'octubre de 2023, per 
la qual cosa durant l'inici de la primavera tan sols estarà actiu el 70% de l'Operatiu d'Unitats, existint un 30% del personal de l'Operatiu 
de les Unitats de Reforç que no estarà contractat durant les pròximes setmanes festives, per això, des de CGT-PV volem traslladar 
novament la nostra total preocupació sobre la necessitat de valorar i reforçar els pilars fonamentals referits per a tot el personal de 
l'Operatiu del Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat per a intervindre i col·laborar en les diverses funcions que 
tenen atribuïdes per la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, i per tots els arguments 
exposats, 

 

S O L .L I C I T E M 
 

1) Que es convoque, com més prompte millor, la Comissió de la Mesa del Reglament del Servei de Bombers 
Forestals de la Generalitat per a acordar, entre altres, el pla formatiu de 2023-2024 i incloure al personal que no va 
tindre accés al pla formatiu 2021-2022. 
2) Procedir a la contractació i l'ampliació del període laboral des del dia 1 d'abril de 2023 a tot el personal de les 
Unitats del Servei de Bombers i Bomberes Forestals de Reforç durant els 365 dies de l'any. 
3) Que tot el personal de les Unitats Operatives independentment dels mesos treballats han de disposar dels EPIs, el 
mateix material i els mateixos mitjans per a realitzar amb garantia les seues funcions en qualsevol intervenció que 
siga necessària la seua presència. 

 
Establint aquestes precises mesures administratives es permetrà continuar amb la professionalització del personal de 

l'Operatiu del Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat, i tot això per a salvaguardar i protegir el territori forestal 
valencià i de proporcionar a la ciutadania d'un servei essencial d'intervenció completament operatiu i preparat per a actuar i col·laborar 
durant tots els dies de l'any davant qualsevol situació d'emergència climàtica. 
 

Agraïnt ser atesa aquesta sol·licitud de convocatòria, quedem a la seua disposició per a ampliar la informació que es precise. 
 

   A València, a 14 de març de 2023 

                
                                          Secretaria Permanent SA CGT-PV SGISE BBFF 

 
 
Registre d’Entrada: 

José  María  Ángel  Batalla   Secretari  Autonòmic   

María  Vicenta Duart  Arce    Gerent    
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La Secretaria Permanent Secció Autonòmica CGT-PV SGISE  
      Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat 
 

Considerando la aprobación del Decreto 13/2023 del Consell, por la que se crea la Unidad Valenciana de Emergencias 
para poder hacer frente al evidente y acentuado cambio climático que trae consigo el continuo aumento de riesgos meteorológicos y 
fenómenos naturales impredecibles a lo largo de todos los meses del año, y observando que este mes de marzo las temperaturas 
están siendo más elevadas y batiendo records históricos de máximas y mínimas, y según las predicciones se espera que para las 
fiestas de la semana santa y pascua de un incremento poblacional masivo en las zonas rurales y forestales en todo nuestro territorio, 
tras decaer las restricciones sanitarias al bajar la incidencia de la pandemia. 
 

Atendiendo al Artículo 23 del Decret 129/2018, de 7 de setembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglament del 
Servei de Bombers Forestals de la Generalitat, se dispone que “La AVSRE promoverá y facilitará el acceso a la formación de 
los miembros del Servicio a través de actividades propias o acuerdos con otras instituciones o administraciones; siendo el 
Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) el referente formativo, al que corresponden las funciones 
de formación y perfeccionamiento profesional del personal del Servicio de Bomberos Forestales, y que las personas que 
forman parte del Servei de Bombers Forestals tienen derecho a una adecuada formación permanente y a una adecuada 
promoción profesional.", por lo que nos preocupa y consideramos necesario que se estudie y gestione la aplicación del artículo 
23.3 del RDL 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores para disponer de una 
formación permanente todo el personal del Operativo del Servei de Bombers i Bomberes Forestals al ser un pilar fundamental 
encaminado a la mejora de sus conocimientos, destrezas y aptitudes, y que determinará su profesionalización y preparación frente a 
las intervenciones por las inclemencias y emergencias climáticas. 

 
Por otro lado, el comunicado enviado al personal de las Unidades del Servei de Bombers i Bomberes Forestals de Refuerzo 

donde se les informa que el periodo de activación de su contrato será el día 1 de mayo de 2023 y con una duración hasta el 31 de 
octubre de 2023, por lo que durante el inicio de la primavera tan solo estará activo el 70% del Operativo de Unidades, existiendo un 
30% del personal del Operativo de las Unidades de Refuerzo que no estará contratado durante las próximas semanas festivas, y por 
ello, desde CGT-PV queremos trasladar nuevamente nuestra total preocupación sobre la necesidad de valorar y reforzar los pilares 
fundamentales referidos para todo el personal del Operativo del Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat para 
intervenir y colaborar en las diversas funciones que tienen atribuidas por la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de Protecció Civil i 
Gestió d’Emergències, y por todos los argumentos expuestos,  

 

S O L I C I T A M O S    
 

1) Que se convoque, a la mayor brevedad posible, la Comisión de la Mesa del Reglament del Servei de Bombers 
Forestals de la Generalitat para acordar, entre otros, el plan formativo de 2023-2024 e incluir al personal que no tuvo 
acceso al plan formativo 2021-2022. 
2) Proceder a la contratación y la ampliación del periodo laboral desde el día 1 de abril de 2023 a todo el personal de 
las Unidades del Servei de Bombers i Bomberes Forestals de Refuerzo durante los 365 días del año. 
3) Que todo el personal de las Unidades Operativas independientemente de los meses trabajados deben disponer de 
los EPIs, el mismo material y los mismos medios para realizar con garantía sus funciones en cualquier intervención 
que sea necesaria su presencia. 

 
Estableciendo estas precisas medidas administrativas se permitirá continuar con la profesionalización del personal del 

Operativo del Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat, y todo ello para salvaguardar y proteger el territorio forestal 
valenciano y de proporcionar a la ciudadanía de un servicio esencial de intervención completamente operativo y preparado para 
actuar y colaborar durante todos los días del año ante cualquier situación de emergencia climática.  
  

        Agradeciendo ser atendida esta solicitud de convocatoria, quedamos a su disposición para ampliar la información que se precise.
                           

                 En València, a 14 de marzo de 2023              

     
                                     Secretaria Permanent SA CGT-PV SGISE BBFF 

 
Registre d’Entrada: 

José  María  Ángel  Batalla    Secretari  Autonòmic   

María  Vicenta  Duart   Arce   Gerente   


