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Intercanvi Europeu a Noruega de Bombers de la Gener alitat de Catalunya i Bombers 

de la regió de Telemark (3-10 de juny 2015) 

 

INTRODUCCIÓ 

En el marc del projecte FRISK (www.friskgo.org) i  amb finançament i organització del Programa 
Europeu d’Intercanvi d’Experts de la Unió Europea (www.exchangeofexperts.eu/) del 3 al 10 de 
juny del 2015 s’ha dut a terme intercanvi entre personal de Bombers de Telemark (Noruega) i 
Catalunya.  

Aquestes dues regions tenen trets comuns en la gestió de les grans emergències mitjançant 
l’aplicació de l’Incident Command System (ICS) i en  integrar voluntaris, gestors i 
planificadors forestals en els serveis d’extinció . Compartir experiència i intercanviar informació 
operativa sobre com es replanteja la gestió del risc i de les emergències i la coordinació de la 
comunitat forestal i l’operativa d’extinció, són els motius principals pels quals el projecte FRISK ha 
permès impulsar aquest intercanvi. 

 

OBJECTIUS DE L’INTERCANVI 

Com a objectius generals de l’intercanvi, a més a més de compartir experiències sobre el model de 
resposta a l’incendi forestal entès com una gran emergència, han sigut els d’incrementar el 
coneixement del model de resposta noruec a les emergències, atenent que és un país on les 
distàncies són molt grans i les condicions climàtiques dificulten les ajudes en cas de grans 
emergències, i que és un model molt associat a l’autoprotecció i amb el reforç de la pròpia població 
en la resposta. 

Aquest escenari de gestió de les emergències noruec també condiciona, a part de la pròpia 
organització dels serveis de bombers, als equipaments de bombers i rescatadors, tant d’eines, 
materials i dispositius de resposta com dels Equips de Protecció Individual (EPI). 

Els objectius d’aquest intercanvi són: 

• La resposta a l’incendi forestal  és l’objectiu principal de l’intercanvi i l’eix motor del 
programa d’intercanvis, de fet la problemàtica que es te a Noruega amb els incendis 
forestals té diferències respecte l’actual situació a Catalunya, però manté similituds en la 
gestió d’una gran emergència amb tots els components que comporta d’anticipació i anàlisi i 
la coordinació de tots els recursos involucrats, la coordinació entre agències i amb l’ICS com 
element vertebrador. 

• Conèixer el model de resposta a les emergències a nivell nacional, amb les competències 
que pertoca a cadascuna de les agències, quins plans de protecció civil tenen i quins plans 
especials, però principalment en quins d’ells els bombers són grup d’intervenció i com el 
desenvolupen. 
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• En base a l’estructuració de plans, conèixer amb profunditat el model de coordinació i 
organització de les diferents agències actuants en l’emergència , si bé la referència de 
l’incendi forestal estarà focalitzada en la regió de Telemark, aquesta referència serà 
contrastada en una reunió prevista a nivell nacional. 

• Aprofundir en el model de rescat i resposta a les emergències en el medi natural , de fet 
Noruega és un país que aglutina un nombre important de turistes per gaudir dels seus 
paisatges, però el fet mes destacat és la llunyania entre municipis i les distàncies, per tant, 
és important conèixer les isòcrones de resposta amb els mitjans aeris i la resposta territorial, 
així com la coordinació entre agències per veure si la resposta és medicalitzada i en un 
format integrat de cèl·lula de rescat o aquesta es complementa seqüencialment a mesura 
que es desenvolupa la resposta. 

• Conèixer la resposta en focs d’interiors , doncs la tipologia constructiva sens dubte marca 
la sinergia en el model d’extinció, també el fet que els països escandinaus incorporin la 
metodologia de focs interiors de l’escola sueca que amb els seus matisos pot diferir de 
l’escola americana. És d’interès veure el seu nivell de formació i entrenament en els 
conceptes de control de gasos i desenvolupament de l’incendi, així com conèixer les 
metodologies d’extinció i problemàtiques que se’n originen. 

 

 

CRONOLOGIA DE LES ACTIVITATS REALITZADES A NORUEGA 

Dia 3 de juny , arribada a Noruega i 
desplaçament fins al municipi d’Skien, capital 
del County de Telemark. Recepció per part del 
Chief Assistant del parc de Bombers d’Skien. 
Presentacions i explicació  prèvia de les 
activitats i objectius previstos al llarg de 
l’estada. 

 

 

Dia 4 de juny , desplaçament fins a zona boscosa de la municipalitat de Drangedal, on es realitza 
un curs per habilitar a comandaments de Bombers a desenvolupar tasques de l’ICS. Rebem 
explicacions sobre la gestió de l’emergència, la coordinació inter-agències, a més de visualitzar les 
maniobres que es realitzen i els materials que intervenen en l’exercici pràctic. 
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Dia 5 de juny , presentacions en aula al parc de bombers d’Skien. Explicacions i discussió sobre el 
model Telemark i la seva implementació en altres regions. Intervenen el conjunt de representants 
de les agències implicades en la resposta a les emergències per incendi forestal. 

Dia 6 de juny , visita al parc de bombers de la municipalitat de Notodden, amb l’explicació de la 
cobertura de resposta mixta a territori i simultània a l’aeroport de la població (tasques de bomber 
aeroportuari). 

Posteriorment, recorregut per l’interior del County de Telemark per conèixer el territori de muntanya 
i observar la dificultat de la resposta a emergències en zones innivades gran part de l’any. Visita al 
parc de bombers de Rjukan, a la municipalitat de Tinn, que dóna la primera resposta a aquesta 
part del territori. 

Dia 7 de juny , visita del parc de bombers de Bamble, qui disposa de recursos específics destinats 
a pal·liar la contaminació terrestre o marina, a causa de fuites o vessaments de productes nocius 
per l’ambient o les persones. 

Retorn d’experiències sobre la resposta al greu vessament de cru provocat pel vaixell Full City, 
accidentat a la costa de Langesund (Bamble) el juliol de 2009 i visita a l’escenari del vessament i 
observació del resultats de les tasques de neteja del cru vessat. 

Dia 8 de juny ,  presentacions de Bombers de 
la Generalitat al parc de Bombers d’ Skien i 
comiat dels responsables de l’intercanvi del 
County de Teklemark. 

Desplaçament a Tonsberg (County de  Vesfold) 
i recepció per part dels representants dels 
estaments del Norwegian Directorate for Civil 
Protection (DSB). Presentacions i discussions 
sobre el model de resposta  a l’incendi forestal i 
l’ús de mitjans aeris,  a més de tractar sobre els 
models organitzatius de resposta a les 
emergències. 

 

 

Dia 9 de juny , desplaçament a Oslo i jornada d’aula dedicada a tractar sobre la inter col·laboració 
en l’incendi forestal entre els propietaris forestals, les asseguradores, els cossos de resposta  a 
l‘emergència i  l’administració competent (Ministry of Agriculture & Food). 
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¿QUÈ S’HA APRÉS?  

Noruega és un país amb una superfície 385.156 Km2, aproximadament 12 vegades més gran que 
Catalunya, de la qual un 60% està considerat superfície forestal, valor similar a la superfície forestal 
de Catalunya.  

 

La població total és de 5,1 milions d’habitants (un 30% menys 
d’habitants que a Catalunya). Aquesta població, majoritàriament, es 
concentra a la part sud del país, tal i com es representa al mapa de 
densitat de població. 

 

 

Model d’Emergències del país 

Les emergències del país són tractades de forma coordinada per diferents agències. Cada agència 
esta formada per diferents òrgans i diferents tipus de personal amb diversos tipus de relacions 
contractuals amb l’administració. En funció del tipus d’emergència cada una de les agències 
actuants tenen funcions i responsabilitats diferents. 

Els principals actuants/agències que intervenen en la resolució d’un incident són: 

• Civil Defense: Organisme d’àmbit nacional encarregat de mantenir una visió general del risc 
i la vulnerabilitat promovent mesures per evitar accidents i grans emergències. També 
s’encarrega de la gestió i la planificació de les emergències, així com del suport logístic en 
les intervencions. Poden realitzar tasques d’extinció en les mateixes. 

S’estructura en 20 districtes diferents en tot el país que depenen del Ministeri de Justícia i 
Seguretat pública. Principalment el personal que forma aquest col·lectiu és personal 
voluntari. 

• Fire Service: Organisme d’àmbit municipal encarregat de la prevenció i l’extinció d’incendis,  
de l’actuació amb incidents de matèries perilloses i dels salvaments i rescats sempre i quan 
siguin activats pel SAR (agència que gestiona els Salvaments i Rescats). Està constituït per 
280 Serveis de Bombers diferents. 

• Police: Organisme d’àmbit nacional encarregat de la seguretat. Com a tret important i 
diferencial cal destacar que qualsevol intervenció en la que estigui en perill la integritat física 
de les persones, ja siguin incendis, rescats... seran liderades i comandades per aquest 
organisme. 
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• Health: Agència encarregada de les actuacions sanitàries que depèn del Ministeri de Salut i 
està finançada pel govern nacional. El servei es presta per mitjà d’una de les 4 autoritats 
regionals de salut del país, tenint en compte que aquestes quatre autoritats poden 
subcontractar la prestació del servei. 

Addicionalment, en aquelles actuacions on intervenen bombers, a més de les agències anteriors 
també poden participar altres organismes com són: 

• Forest Fire Troops: Les unitats forestals estan formades principalment per personal 
voluntari, majoritàriament són treballadors forestals i propietaris forestals, són de caire 
municipal i en els incendis forestals poden realitzar tasques d’extinció (tant ofensives com 
defensives) i també poden treballar amb foc tècnic.  

• Forest Industry: La indústria forestal  és la encarregada de l’explotació dels boscos i 
disposen de tota la maquinaria pesant necessària per poder realitzar treballs forestals (tallar 
arbres, transportar els troncs,....) que en determinats focs pot ser cedida a bombers per 
tasques de suport. 

• Forest Owners: Són els propietaris forestals i s’agrupen en una Federació a nivell de 
Noruega i també han promogut una asseguradora de béns forestals 
(http://www.skogbrand.no/). 

• Search and Rescue (SAR): És l’agència encarregada de la gestió dels salvaments i rescats. 
El terme SAR engloba totes aquelles activitats realitzades pel salvament i rescat de 
persones. Totes aquestes activitats són coordinades des de dues sales de control diferents, 
una al nord del país i l’altre al sud.  

Les activitats de Salvament i Rescat poden ser realitzades per diferents agències en funció 
de les necessitats: Els serveis de bombers, el serveis mèdics, exercit, autoritats portuàries, 
tràfic aeri, civil defence o diverses organitzacions de voluntaris. En tot cas, qualsevol 
activitat de Salvament i Rescat serà coordinada i dirigida pels Serveis de Policia, que són 
els qui exerciran el màxim comandament en la intervenció. 

 

Model de Bombers del país 

El model de bombers noruec és un model municipal on cada servei de bombers depèn d’un 
municipi de referència i no estan coordinats ni gestionats per cap organisme de caire superior. Tot 
i així, la formació dels diferents serveis de bombers és impartida per una acadèmia nacional. 

En total, a Noruega hi ha 280 serveis de bombers diferents i es disposen de 18 sales de control per 
despatxar recursos. 

La vinculació administrativa dels bombers  pot ser de dues formes diferents. La primera és 
l’anomenada bomber a “full time” i de la que formen part tots aquells bombers que estan contractats 
per l’administració a temps complert i treballen amb un règim de torns concrets.  



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior, 
Direcció General de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvaments  
Subdirecció General Operativa 
Divisió de Grups Especials 
 

Crta. Universitat Autònoma, s/n 
Edifici Bellaterra Edifici B 2a pl. 
08290  Cerdanyola del Vallès 

 

 

La segona es l’anomenada bomber “part time” de la que formen part tots aquells bombers que tot i 
no treballar a torns, són activables en un temps concret en cas de necessitat. Aquests bombers 
“part time” són personal que habitualment treballa en sectors diferents a les emergències i tenen el 
compromís de respondre quan se’ls cridi per assistir a sinistres. 

En tot Noruega hi ha una plantilla de 3.500 bombers a “full time” i 8.500 a “part time”. Per regla 
general els parcs de bombers són mixtes, integrats per aquestes dos tipus de categories de 
bombers. 

Es important destacar que en la seva cartera de serveis , no es contempla l’assistència sanitària 
en emergències, ja que aquestes funcions són pròpies d’altres agències. Tampoc es contemplen 
les funcions de salvament i rescat, ja que aquestes són coordinades per un altre organisme, SAR, 
qui destinarà la agència que cregui més oportuna en cada tipus d’emergència. Els serveis de 
bombers poden treballar en actuacions de salvament i rescat, però no por decisió pròpia sota 
demanda del SAR. 

També cal remarcar que en aquelles actuacions en què hi hagi vides humanes en perill, ja siguin 
incendis, salvaments,... les funcions de Cap de la Intervenció sempre seran exercides per la policia, 
no pels serveis de bombers. 

  

Imatges del foc en habitatge que es va visitar durant la fase d’extinció i de l’equipament bàsic de 
rescats i de suport a accidents de trànsit adaptat en un vehicle lleuger (Nissan Pathfinder). 

 

El seu sistema de comandament  es basa en l’aplicació directa del ICS: 
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El fet de treballar amb un sistema de comandament com el ICS, facilita la coordinació entre els 
diferents grups actuants en l’emergència. S’ha de remarcar que fins i tot desenvolupen la part de 
finances, on es fa una estimació del cost que té l’actuació. 

 

Exemple d’actuació tipus en foc forestal 

Durant l’estada a Noruega s’ha assistit a un exercici avaluatiu d’un curs d’habilitació per posicions a 
l’ICS en el qual s’ha aprofitat una tallada arreu d’arbres per aprofitament de fusta per fer-hi una 
crema prescrita d’eliminació de restes, i sobre aquest escenari, vàrem treballar en un supòsit 
d’incendi forestal i el desplegament de recursos per apagar-lo. 

En aquesta pràctica s’ha pogut comprovar l’aplicació del sistema de comandament ICS i la relació 
entre els diferents actuants. En relació amb la coordinació entre els actuants s’ha comprovat que la 
manera de treballar és sensiblement diferent al sistema de Bombers de la Generalitat. 

Els serveis de bombers són els màxims comandaments i responsables de l’extinció dels incendis 
forestals i, també, són els únics que poden realitzar tasques d’extinció en el cap de l’incendi,  el 
subministrament d’aigua als vehicles de bombers queda garantit per la Civil Defence. Les Forest 
Fire Troops són personal forestal encarregats d’ajudar a Bombers i Civil Defence en maniobres 
amb eines forestals (motosserres, maquinària) així com d’usar foc tècnic per l’extinció si s’estima 
convenient. 

La Protecció Civil (Civil Defence) són els encarregats del tema logístic i de subministrament d’aigua 
per l’extinció. Estan dotats de material tipus motobombes, manegots,... per poder garantir línies 
d’alimentació als vehicles d’extinció. Tot i així, no només s’encarreguen d’aquestes funcions, també 
poden treballar com primera intervenció realitzant tasques d’extinció en els flancs del incendi, mai 
en el cap. 

Totes aquestes tasques seran sempre dirigides pel Cap de la Intervenció que correspon al màxim 
comandament de bombers habilitat per aquesta funció. 
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Imatges del desplegament de recursos i material per a les pràctiques finals avaluatives del curs 
d’ICS per a comandaments. S’hi poden observar les bases logístiques on implementar les diferents 
branques del ICS: Operacions, Planificació, Logística i Finançament, proves de material utilitzat en 
les fuites de líquids al mar com a reservori d’aigua per abastir camions en focs forestals i, 
finalment, l’emplenat de basses portàtils des d’on impulsar aigua a les línies d’aigua d’atac al foc. 

 

Imatges de maniobres i instal·lacions implementades en l’exercici del curs en les quals s’observa la 
manera de treballar i la seva metodologia.  
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ANNEX I 

El personal de Bombers de la Generalitat de Catalunya que ha participat en aquest primera fase 
dels intercanvis amb Bombers de Noruega han sigut: 

Perfil per a l’intercanvi  Persones  

Comandament amb experiència en la 
implementació de l’ICS en grans emergències i 
la resposta en operativa en escenaris forestals i 
de muntanya amb població disseminada 

Sebastià Massagué. SotsInspector. Cap de la 
Divisió de Grups Operatius Especials. Posició 
de guàrdia: Cap Operatiu. 

Francesc Boya. Inspector. Cap de la Regió 
Centre. Posició de guàrdia: Cap Operatiu. 

Comandament de l’àmbit dels incendis forestals 

Edgar Nebot. SotsInspector. Tècnic de la Unitat 
GRAF de la Divisió de Grups Operatius 
Especials. Posició de Guàrdia: Cap de Guàrdia 
a la Regió de Girona i Analista d’incendis 
forestals. 

Comandament de l’àmbit dels salvaments i 
rescats 

Joan Borràs. Sergent. Responsable de la Unitat 
Tècnica dels GRAE Muntanya de la Divisió de 
Grups Operatius especials. Posició de guàrdia: 
SotsCap de Guàrdia a la Regió de Tarragona. 

Comandament amb experiència en la 
planificació i organització dels models de 
serveis d’extinció 

Antonio Ramos. SotsInspector. Responsable 
d’Estudis i Planificació. Posició de Guàrdia: Cap 
de Guàrdia a la Regió Metropolitana Nord. 

 

 


