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OBJECTIUS
El Guaita Forestal treballarà sota el comandament directe del cap de la unitat de
guarderia forestal o el cap immediat d’aquest.
Els seus objectius són:
-

Observar constantment tot el camp de visió que es tingui al voltant de la punt
d’observació corresponent, per tal de detectar, situar i donar avís dels incendis forestals
que es produeixin, en l’àmbit dels municipis que formen part del Pla Bàsic de Prevenció
d’Incendis.

LLOC DE TREBALL HABITUAL
-

El lloc de treball habitual dels guaites són les torres o punts d’observació, que se situen
sempre en punts elevats i estratègics, a fi de tenir la màxima cobertura visual del territori.
L’accés habitual es realitza mitjançant una pista forestal, i en alguns casos s’ha de
caminar per un sender per arribar al punt culminant.
Les infraestructures fixes de vigilància estan dotades amb els sistemes de seguretat
adients per realitzar l’ascensió a la seva plataforma d’observació.
En alguns punts no existeix una estructura fixa de vigilància, i el guaita ha d’anar variant
la seva posició per tal d’inspeccionar periòdicament els diferents camps visuals.

FUNCIONS BÀSIQUES
En el desenvolupament de les seves tasques s’ajustarà a allò que estableixen els protocols,
els quals seran d’obligat coneixement i compliment.
-

Diàriament (al començament de la jornada) ha d’efectuar la comprovació del bon
funcionament de la seva instal·lació i del seu equipament.
Cada un dels guaites ha d’informar per escrit de totes les incidències ocorregudes
durant la jornada de vigilància, a través de un comunicat diari.
Per cada incendi s’ha de redactar un comunicat d’incendi, on ha de quedar reflectida tota
la informació que pugui aportar el guaita des de la seva posició.

EINES PRINCIPALS
-

Com a eines principals s’utilitza l’alidada per llegir alineacions en graus, prismàtics,
mapes a diferents escales, i equip de comunicacions.
Radiotelèfon, carregador i bateria de recanvi.
Plànols (1:25.000) amb ubicació de les torres i graus de les zones corresponents a cada
torre.
Prismàtics.
Brúixola i transportador d’angles
Equips de protecció individual.
Uniforme
Protocols d’actuació
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TIPUS D’AVISOS QUE ES POT TROBAR EL GUAITA FORESTAL
Incidències relacionades amb la prevenció d’incendis, o amb qualsevol infracció a la
normativa del parc que es pugui observar:
-

Qualsevol columna de fum sospitosa d’incendi o que tingui risc de produir-lo.
Actuacions silvícoles no autoritzades: tala d’arbres, maquinaria pel bosc, etc.
Abocaments en camins, carreteres i zones forestals, en el moment que s’estiguin
produint.
Circulació motoritzada en àmbits no permesos.

HORARI
L’horari durant la campanya de vigilància serà l’acordat en el seu contracte. Es dóna molta
importància a la puntualitat en l’inici del servei, essent motiu de falta arribar tard
injustificadament.
Quan per qualsevol motiu s’arribi tard, cal avisar a l’operador de comunicacions o a l’oficina
del parc, abans de l’inici del servei o en els primers 10 minuts. En cas contrari el cap de la
unitat de guarderia forestal o cap immediat superior activarà un servei d’urgència per si s’ha
de cobrir la baixa.
Quan s’arribi al lloc es comunicarà el començament del servei i es posarà en contacte
telefònic, el més aviat possible, amb el operador de comunicacions per informar
detalladament de les causes del retard.

CANVI DE TORN
Si per motius personals els dos guaites d’un mateix punt d’observació es posen d’acord per
realitzar algun canvi en els torns establerts, ho hauran de comunicar a l’operador de
comunicacions amb prou antelació i esperar la confirmació, un cop l’operador de
comunicacions hagi rebut l’autorització del cap de la unitat de guarderia forestal o cap
immediat superior.

COMUNICACIÓ HORÀRIA
La primera comunicació serà a l’inici del servei. A partir de les 11 i cada 2 hores (o quan
l’operador de comunicacions ho requereixi) es realitzarà la comunicació de novetats. En cas
de donar-se un incendi important no es passaran novetats a no ser que sigui requerit per
l’operador de comunicacions, per evitar col·lapsar les comunicacions.

COMPROVACIÓ EQUIP COMUNICACIONS
Si es sospita que no funciona bé l’equip, canviar la bateria i fer comprovacions amb
l’operador de comunicacions. Si no respon pel canal normal, provar pel canal directe o bé
amb el punt de guaita o unitat de vigilància més propera. Si no es pot comunicar de cap
manera, trucar al més aviat possible per telèfon a l’operador de comunicacions.

ACCÉS A LA TORRE
Per pujar i baixar de les torres antigues es obligatori l’ús de l’arnés de seguretat. Només
poden accedir a la torre els vigilants corresponents, el guardes del parc i els equips
d’intervenció immediata, el personal tècnic adscrit al parc i els serveis oficials amb uniforme,
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i sempre utilitzant el sistema de seguretat de la torre. Si qualsevol altra persona vol pujar a la
torre, el guaita ho hauran de comunicar a l’operador de comunicacions i esperar la
confirmació, un cop l’operador de comunicacions hagi rebut l’autorització del cap de la unitat
de guarderia forestal o cap immediat superior. Aquesta incidència s’apuntarà al comunicat
diari.

PLUJA
S’informarà a l’operador de comunicacions quan comenci a ploure de forma continuada, o
bé quan s’acosti una gran tempesta, sol·licitant permís per refugiar-se si es creu convenient,
seguint el procediment d’actuació enfront al risc causat per l’acció del llamp.

ES OBLIGACIÓ
Del guaita saber interpretar correctament els mapes, i conèixer bé tots els camins, topònims
significatius, punts d’aigua aptes per bombers, etc. del seu àmbit de vigilància, en la mesura
del que permeti la informació cartogràfica de la que disposi.
Es recomana, per tant, sense descuidar la vigilància, dedicar una part del temps a estudiar i
repassar la cartografia i a actualitzar tots aquells elements dels quals es tingui coneixement
que han sofert algun canvi.
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