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REGLAMENT INTERIOR DEL GRUP DE VOLUNTARIS DE L’ASSOCIACIÓ DE 

DEFENSA FORESTAL DE GIRONA 

 

 

Article 1.  

El grup de voluntaris de l’ADF de Girona està format per totes aquelles persones que, 

havent estat admeses, realitzen tasques d'ajut en la prevenció d'incendis forestals i en 

la conservació del patrimoni natural.  

 

L’àmbit d’actuació és el terme municipal de Girona, sense exclusió de poder participar 

a aquelles activitats conjuntes amb d’altres ADFs o entitats de protecció i millora del 

medi, especialment a Les Gavarres. 

 

Article 2. 

Tenint en compte el caràcter altruista i desinteressat de les funcions del voluntaris 

forestals, no els serà d'aplicació la legislació laboral vigent d'acord amb el que disposa 

l'article 1.d) de l'Estatut dels Treballadors. Tampoc no els serà d'aplicació l'ordenament 

jurídic estatutari dels funcionaris públics. 

 

En el moment d'ingressar al grup de Voluntaris de l'ADF de Girona els voluntaris 

signaran un document pel qual reconeixeran el caràcter altruista i voluntari de la seva 

activitat. 

 

Els voluntaris no rebran cap tipus de retribució salarial per la realització de la seva 

tasca. 

 

 

Article 3. 

Els voluntaris de l’Associació de Defensa Forestal de Girona tenen les funcions 

següents: 
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• Col·laborar en tasques de neteja dels boscos i de reforestació. 

 

• Prestar col·laboració en les emergències i en l'extinció d'incendis 

 

• Vigilància i protecció de l’espai forestal 

 

• Prestar la seva col·laboració personal en les activitats per a la protecció de la 

natura 

 

• Sensibilitzar i informar la població i els visitants sobre les zones i èpoques de 

perill d'incendi i, en general, sobre el comportament en el bosc. 

 

• Altres que la Junta Directiva o el President de l'ADF de Girona o vocal delegat  

els encomani. 

 

Article 4. 

Els membres del Grup  de Voluntaris de l'ADF. de Girona utilitzaran en l'exercici de les 

seves funcions els distintius acreditatius de la seva condició i que assenyali l'ADF. 

 

Article 5. 

Els membres de la Secció de Voluntaris actuaran en els períodes que assenyali la 

Junta Directiva o el President de l'ADF o vocal delegat i durant les emergències. 

 

S'organitzaran en grups interdependents i actuaran sempre sota la supervisió directa 

del President de l'ADF, o del Vocal Delegat dels Voluntaris de la Junta Directiva. 

 

Article 6. 

Els voluntaris s'estructuren en unitats, formades per un nombre de voluntaris no 

inferior a tres ni superior a cinc. 
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Article 7. 

Els aspirants a Voluntaris de l’Associació de Defensa Forestal de Girona hauran de 

reunir els requisits següents: 

a) Tenir més de 18 anys. 

b) Presentar la documentació següent: 
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La Junta Directiva de l’Associació de Defensa Forestal, un cop valorada la 

documentació aportada, aprovarà l'admissió. 

 

La baixes dels Voluntaris es produiran: 

1) A petició pròpia, mitjançant renúncia escrita. 

2) Per expulsió. Les causes de baixa per expulsió seran: 

a) Deixar de complir per tres vegades consecutives, sense causa justificada, 

qualsevol ordre del President de l'Agrupació o del delegat responsable dels 

voluntaris designat per la Junta Directiva. 

b) Haver estat condemnat per qualsevol acte delictiu. 

c) Utilitzar o exhibir indegudament les identificacions de Voluntari de 

l’Associació de Defensa Forestal de Girona o el material de l’ADF. 

d) L'agressió de paraula o obra a qualsevol ciutadà o altre voluntari. 

 

Les baixes per expulsió es tramitaran en expedients individualitzats, instruïts pel 

President de l'ADF, amb tràmit d'audiència prèvia, i seran resolts per la Junta Directiva 

de l'ADF. 

 

Article 8. 

Els voluntaris de la ADF. de Girona tenen dret a usar els distintius, carnets i equips de 

l'ADF en tots els actes públics per als quals siguin requerits. 

També tenen el dret i el deure d'assistir als cursos que per la seva formació 

s'organitzin. 
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Article 9. 

Els voluntaris seran beneficiaris d'una pòlissa d'assegurança contra els accidents que 

es produeixin en acte de servei. 

 

Els voluntaris participaran en la elaboració del programa d'activitats que anualment es 

formuli per l'ADF. 

 

Article 10. 

Les obligacions pròpies dels membres del grup de Voluntaris de l'ADF de Girona són: 

 

• Dur a terme les tasques encomanades pel President de l'ADF o pel Vocal 

encarregat dels Voluntaris nomenat per la Junta Directiva. 

 

• Complir les disposicions del present Reglament i les que, amb posterioritat, per 

la bona marxa del servei, es dictessin. 

 

• Acudir als sinistres els més aviat possible, quan se'ls avisi o en tinguin noticia 

per altres mitjans. 

 

• Atendre els serveis de vigilància que se'ls encomani. 

 

• Col·laborar en la neteja i repoblació dels boscos. 

 

• Portar, quan estan de servei, la documentació que els acredita com a membres 

del grup de Voluntaris de l'Associació de Defensa Forestal de Girona i els 

distintius que l'Associació determini. 

 

• Mantenir els mitjans materials de que disposa l'ADF. en bon estat de neteja i 

conservació. 

 

 


