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CCOO tramita la interposició de demanda de conflict e 
col·lectiu reclamant que, la contractació de 

determinades especialitats de treballadors contract ats i 
treballadores contractades pel Departament d’Interi or 

per a les campanyes forestals d’estiu, es formalitz i en la 
modalitat de fixos discontinus 

 
 
 
La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments,  del Departament 
d’Interior,  executa anualment i de forma cíclica les anomenades “campanyes forestals”, 
contractant personal de reforç, per tal de donar suport a la capacitat operativa dels efectius del cos 
de bombers de la Generalitat de Catalunya davant l’augment del risc d’incendi forestal que 
anualment es preveu durant els mesos d’estiu. 
 
Aquest personal és contractat en règim laboral, formalitzant-se els seus contractes en la modalitat 
de durada determinada per obra o servei determinat. 
 
Es contracten treballadors i treballadores de diferents categories i especialitats. Així: Ajudants/es 
d'Ofici Forestal (AOF), Oficials/es de 1a d’equip de prevenció activa forestal, Conductors/es, 
Tècnics/es especialistes en so i imatge, Diplomats/es en infermeria, Periodistes, Tècnics/es 
especialistes en telecomunicacions, Oficials/es de 1a taller radio, Tècnics/es especialistes amb 
adscripció GRAF, etcètera ... 
 
Estem davant d’uns llocs de treball de personal laboral que constitueixin activitat regular, normal i 
permanent del Departament, i no per a obra i servei determinat com expressa el contracte que 
se’ls hi fa. Per tant, i d’acord amb la normativa i jurisprudència, han de ser ocupats per personal 
laboral fix. 
 
Des de CCOO estem tramitant un procediment de conflicte col·lectiu per tal de que els referits 
treballadors i treballadores siguin contractats mitjançant la modalitat contractual de fixos 
discontinus. 
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