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1.- Introducció
La superfície forestal de Catalunya, ratlla els 2 milions d’hectàrees, de les quals
1’5 milions corresponen a masses arbrades. D’aquestes últimes, pràcticament
el 40%, s’hi han incorporat des de meitats del segle XX com a conseqüència de
l’abandonament agrícola i el despoblament rural. Concretament, la província de
Tarragona, és un del territoris que es veu més castigat per aquesta dinàmica,
on l’imparable avanç del bosc sobre els cultius erms i/o abandonats és un tema
que perdura encara en els nostres dies i que cal abordar amb polítiques fermes
i compromeses1.

Figura 1.- Exemple d’abandonament agrícola de camps de cireres. Terme Municipal de Benifallet

Aquesta dinàmica de colonització d’espais oberts o cultius abandonats provoca
la destrucció del mosaic heterogeni de classes de vegetació passat, formant
un nou escenari molt més homogeni i continu (classes de vegetació més
1

Un article publicat al diari Levante-emv el dijous 27 d’octubre de 2011 constata la preocupació
de l’èxode rural i la incidència d’aquest fenomen amb el règim d’incendis forestals.
“ Una investigació publicada per «Climate change» sobre els incendis forestals registrats a la
Comunitat Valenciana des de 1875, ha establert per primera vegada una relació directa entre el
despoblament rural i l’augment del nombre d’incendis i la superfície afectada per aquests tipus
de sinistres. [...]
L’estudi és el resultat de la investigació multidisciplinar entre el professor Santiago Fernández
Muñoz, de la Universidad Carlos III de Madrid, i l’ecòleg del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas adscrit al Centro de Investigaciones sobre Desertificación de Albal
(CIDE) Juli Pausas””.
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favorables a la propagació dels incendis). Així doncs, es constata l’augment de
la superfície boscosa i de matollar, en detriment dels cultius agrícoles.
Conseqüentment, existeix una major càrrega de combustible total i disponible
per a cremar i una major continuïtat (vertical i horitzontal) que ajuda a que els
incendis forestals siguin més ferotges i difícils d’extingir.
Tanmateix, l’elevat nombre de propietats privades (quasi un 80% de la
superfície forestal de Catalunya) i la petita mida que aquestes posseeixen es
converteix en un al·licient que dificulta qualsevol tipus de gestió.
El bosc mediterrani, considerat un dels ecosistemes més rics en biodiversitat a
nivell mundial, ocupa grans superfícies a Catalunya. Aquests boscos es
caracteritzen per tenir una baixa possibilitat productiva i en conseqüència una
nul·la o limitada gestió i un risc més alt d’incendis.
Actualment, els incendis forestals formen part d’una de les preocupacions
principals en la nostra societat, cada vegada més influenciada per la “cultura
verda” i l’ecologisme i conscienciada de la importància de conservar el medi
ambient i la biodiversitat. Així doncs, veiem els incendis forestals com la
principal pertorbació i causa de la destrucció dels boscos i dels ecosistemes
forestals mediterranis.
En el clima mediterrani és comú que en determinats anys, es produeixin
episodis extrems (altes temperatures i escassa precipitació) que creen un
estrès en la vegetació i a la vegada, augmenta la probabilitat d’inici d’un incendi
forestal,sense oblidar les conseqüents dificultats en el seu control i extinció, així
com els danys materials i paisatgístics que ocasiona.
Així doncs, i pels motius exposats anteriorment, s’incrementa la probabilitat de
sofrir un incendi forestal a la Serra de Cardó i que aquest assoleixi dimensions i
comportaments de GIF (Gran Incendi Forestal).
A Espanya i també a Catalunya, entenem un GIF com un incendi major de
500ha, que sovint requereix una organització complexa i varis dies per extingirlo2.

2

Definició extreta del “Diccionario Forestal (Sociedad Española de Ciencias Forestales)”
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Taula 1.- Estadística d’incendis forestals durant el període 1996-2005. Extret del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

A nivell de tot l’Estat, els Grans Incendis Forestals suposen menys d’un 1% del
nombre total de sinistres, però afecten una superfície que supera el 40%, com
per exemple l’any 2003. Per tant, podem concloure que existeix certa tendència
al alça en el nombre d’incendis majors de 500ha (durant el període 1996-2005
el país ha patit 257 GIF) i que aquests incendis són els de més difícil extinció i
els que major superfície forestal afecten.
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Figura 2.- Gràfic d’incendis forestals durant el període 1996-2005. Extret del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Taula 2.- Importància dels GIF per Comunitats Autònomes. Font:DMAH.

Catalunya, és un territori que sofreix els efectes dels incendis forestals des de
temps pretèrits i conseqüentment, la vegetació ha aconseguit adaptar-se a la
presència d’aquesta pertorbació ideant mecanismes de resistència (física) i de
regeneració després del pas del foc.
7
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El següent gràfic il·lustra l’evolució del núm. d’ignicions i la superfície cremada
entre els anys 1986 i 2009 en el territori català.

Figura 3.- Evolució del núm d’ignicions i superficie cremada a Catalunya (1986-2009). Font:
DMAH.

El nombre d’incendis pateix lleugeres fluctuacions al llarg dels anys mentre que
el nombre d’hectàrees cremades presenta una dinàmica bastant més diferent;
existeixen 2 pics molt diferenciats que corresponen als anys 86 i 94 i en la resta
d’anys, es manté un patró bastant més homogeni.
Davant el incendi de l’any 1986, l’Administració implementa un programa
anomenat “Foc Verd”, crea les ADF i millora qualitativa i quantitativament els
equips d’extinció, fet que suposà una disminució de la superfície cremada fins
l’any 94, on es produïren els incendis de la Catalunya Central.
L’any 1999, després d’haver patit els incendis de l’any 1998, el Departament
d’Interior de la Generalitat crea el GRAF (Grup de Recolzament d’Actuacions
Forestals), contribuint així a una millora del sistema d’extinció dels incendis
forestals.
Per tal de combatre o gestionar aquesta pertorbació que comporta greus
repercussions socials i econòmiques, les Administracions Públiques han
millorat, substancialment, els medis d’extinció des del punt de vista
pressupostari, formatiu i tecnològic. Tanmateix, aquesta mesura és molt eficaç
puntualment o a curt termini, però no elimina ni disminueix el risc de patir un
incendi forestal, ja que no intervé en el combustible ni canvia el tipus estructural
de la vegetació.
8
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Per tant, es justifica la importància de la prevenció com única mesura capaç
d’intervindre sobre els combustibles i modificar els tipus estructurals de
vegetació amb l’objectiu de reduir els GIF i establir actuacions que continguin o
dificultin l’avanç del foc i a la vegada permetre als medis d’extinció l’ús de
tàctiques més eficaces i segures.
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1.1.- Localització de la Serra de Cardó i el seu Perímetre de
Protecció Prioritària

La Serra de Cardó està situada a l’extrem sud-est de Catalunya i forma part de
la Serra Prelitoral catalana3.

Figura 4.- Situació de la Serra de Cardó (cercle roig) a Catalunya.

3

Veure plànol núm. 1 Situació.
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Figura 5.- Situació de la Serra de Cardó (àmbit d’estudi) en color grog. Les línies vermelles
delimiten les diferents comarques i les línies blaves fan referència a la xarxa de carreteres
principal.

L’àmbit territorial d’aquest projecte se centra en el Perímetre de Protecció
Prioritària (PPP)4 contra incendis forestals de la Serra de Cardó-el Boix. No
obstant, només redactarem el projecte de la Serra de Cardó, deixant “de
banda” la Serra del Boix.
El PPP de la Serra de Cardó-Boix ocupa una superfície total de 23.079,9 ha, de
les quals 16.143,96 ha formen part del Pla d’Espais d’Interès Natural de
Catalunya (PEIN). Concretament, la nostra àrea d’estudi, ubicada a la part nord
del PPP ocupa 7.780,5 ha.

4

Veure Plànol núm.2; Perímetre de Protecció Prioritària de la Serra de Cardó-el Boix.
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Taula 3.- Pobles que formen l’EIN de la Serra de Cardó - El Boix.

El present projecte es desenvoluparà a Catalunya, sobre els termes municipals
de Rasquera i Miravet (Ribera d’Ebre) i Benifallet i el Perelló (Baix Ebre);
municipis que formen part de la divisió administrativa de les Terres de l’Ebre
(TTE).
Rasquera i Benifallet són els més representatius dintre el PPP i estan
catalogats per la Generalitat de Catalunya, com a municipis amb Alt Risc
d’incendi forestal. Conseqüentment, estan inclosos dins el Perímetre de
Protecció Prioritària per a la prevenció d’incendis forestals. Per tant queda
reflexada la importància de redactar aquest projecte per tal d’establir mesures
preventives contra els incendis forestals i contribuir així a la conservació dels
recursos naturals i paisatgístics que ens ofereix aquesta contrada del sud de
Catalunya.
D’acord amb el R(CEE) 2158/92 5 i la seva adaptació a l’Estat espanyol, s’han
establert 31 zones d’alt risc de grans incendis forestals o PPP (perímetres de
protecció prioritària), on es planifiquen actuacions de millora
d’infraestructures de lluita contra els incendis i tractaments silvícoles preventius
destinats a reduir tant la càrrega de combustible vegetal com la continuïtat
vertical i horitzontal de les masses forestals.

5

Reglamento (CEE) Nº 2158/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo a la protección de los bosques
comunitarios contra los incendios ( DOCE NÚM. 1.217, de 31 de julio de 1992).
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En els següents mapes podem observar el risc d’incendis a nivell de tot l’Estat i
el mapa de risc d’incendis de les Terres de l’Ebre.

Figura 6.- Mapa d’incendis forestals d’Espanya i Terres de
l’Ebre (basat en l’índex de freqüència. Font: MOPTMA.

Aquests i altres documents, fan palesa la importància de la prevenció
d’incendis forestals així com la gestió adequada dels boscos en aquesta zona,
caracteritzada per tenir un dels riscos més alts d’incendis forestals.
La nostra àrea de planificació està acotada pel riu Ebre al nord i llinda amb
Miravet a l’altra banda de riu, a una distància d’uns 15 km; per l’est amb la
carretera C-212 i Tivissa a uns 20 km ; pel sud queda definida per la cresta de
la Serra de Cardó i finalment per l’oest queda delimitat pel curs del riu Ebre.
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Figura 10.-. Delimitació de l’àrea d’estudi (color lila). Inclou els termes municipals de Benifallet i Rasquera.

L’àmbit d’estudi està delimitat per 4 vèrtex, amb les següents coordenades:

Taula 4 .- Delimitació la zona de planificació

Delimitació de l’àrea d’estudi
Límit

X

Y

Nord

298131

4545663

Sud

296612

4535007

Est

301328

4538835

Oest

288462

4536763

14

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals a la Serra de Cardó

7 de març de 2012

1.2.- Antecedents
A Catalunya, la Llei 12/1985 de 13 de juny d’Espais Naturals, estableix el Pla
d’Espais d’Interès Natural (PEIN), que és el instrument de planificació de tota
la xarxa d'espais de Catalunya i té caràcter vinculant per a tota la resta
d’instruments de planificació.
La Serra de Cardó- el Boix, es declarà zona protegida a partir de l’aprovació del
Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN), aprovat pel Govern de la
Generalitat de Catalunya el 14 de desembre de 1992, amb el Decret 328/1992.
El PEIN estableix una xarxa de 145 espais naturals protegits representativa
dels sistemes naturals presents a Catalunya, que pel seu interès natural es
doten d’un règim de protecció bàsic.
El 17 de novembre de 2004, es publicà al DOGC la resolució per la qual es fa
públic l'Acord del Govern de 16 de novembre de 2004, d'aprovació definitiva del
Pla especial de delimitació definitiva dels espais del PEIN Serres de Cardó-el
Boix, Serres de Pàndols-Cavalls i barrancs de Sant Antoni-Lloret-la Galera.
El incendi declarat el 16-09-1995 a la Serra de Cardó, fou causat per un
accident de circulació en el que es va veure implicat un vehicle propi de
l’embotelladora d’aigua. Destacar que els medis d’extinció no foren prou
eficients o no preveieren un bon control i una posterior liquidació del incendi, fet
que ocasionar un revifament del foc i una nova propagació.
El municipi de Benifallet i el de Rasquera disposen d’un Pla d’Actuació
Municipal (PAM) que recull l’organització municipal en cas d’emergències,
com són els incendis forestals, les accions de protecció de la població i
coordinació d’efectius en coordinació amb el Pla INFOCAT.
Part de la zona d’estudi està afectada pel Mapa de la implantació ambiental de
l’energia eòlica a Catalunya, annex del decret regulador de la implantació
ambiental de l’energia eòlica a Catalunya i té naturalesa de Pla Territorial
Sectorial.
Tot seguit destacarem els punts d’interès més rellevants de les poblacions de
Rasquera i Benifallet com a condicionant a tenir en compte en la present
planificació.
Molt a prop de la població de la qual agafen el nom, es troben les Coves de
Benifallet. Aquest conjunt espeleològic el conformen 6 coves: la Cova de les
Meravelles, la Cova dels Dos, l’Avenç del Sifó, la Cova d’en Marigot, l’Avenç
del Cataclisme i la Cova de l’Aumediella Gran. Així doncs, aquest conjunt
conformen una zona d’interès turístic a la zona que cal tenir en compte en la
15

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals a la Serra de Cardó

7 de març de 2012

planificació des del punt de vista de valor patrimonial com pel flux de turistes
que acollirà.
Destacar l’existència d’una àrea recreativa on els usuaris poden utilitzar-la per
a tal fi i per aparcar els cotxes.

Figura 7.- Interior de la Cova de les Meravelles

Dins l’àrea d’estudi ens trobem un altre condicionant important, com és el
Balneari de Cardó i una embotelladora, ambdós propietat del grup empresarial
Pascual Hermanos.
Ens consta que en els pròxims anys, es construirà un complex hoteler i turístic
al voltant del balneari, revitalitzant i potenciant altra vegada aquest entorn que
gaudeix d’un atractiu natural i paisatgístic idíl·lic.

Figura 8.- Vista panoràmica del
Balneari de Cardó (al fons de la
imatge) des de la carretera.
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Al voltant del Balneari de Cardó abunden les fonts i les ermites on els monjos
carmelites peregrinaven en busca de l’espiritualitat i la meditació. Aquestes es
troben connectades entre sí a partir d’una xarxa de senders que caldria
revitalitzar i adaptar-los a un ús turístic i funcional per als medis d’extinció.

Tot seguit, mostrem una breu descripció d’aquest territori extreta de la tesi
doctoral de Joaquim Garcia Roselló (dipositada a la URV el dia 15-07-2011) on
es reafirma la importància paisatgística i turística d’aquest indret:
“ En el término municipal de Benifallet, al inicio de las estribaciones de Cardó‒montaña elevada
y valle fecundo, frondoso bosque de exquisita vegetación, manantial perenne de agua cristalina,
cielo anticipado que eleva el espíritu, paraíso perdido en tierras meridionales catalanas, remanso
natural de paz que cautiva por la hermosura del valle, frondosísimo y secularmente recóndito‒
se descubre el Balneario: a una altura de 530 m. sobre el nivel del mar, a 40º 32´ 12 ´´de latitud
norte y a 40º 20 ´52 ´´ de longitud este,2859 emerge del centro de la depresión –originada en la
vertiente Norte de la llamada Sierra de Sant Hilari de Cardó– como una meseta solitaria
prelitoral franqueada por las vertientes de varios barrancos que convergen –descendiendo de
bellas cimas– hasta formar un solo valle (llamado de Cardó o Dumenge); verdadero altiplano
mediterráneo resguardado de los vientos del mar y del húmedo calor sofocante del río Ebro.”

Figura 9.- Vista panoràmica del Balneari de Cardó des de la carretera.

Cal tenir present que la ramaderia és un recurs força explotat des de temps
immemorables en aquesta zona i que encara avui existeixen pastors
(actualment, més de 18) que realitzen aquesta tasca. A més a més, aquests
pastors, des de sempre, han utilitzat el foc com a recurs per enriquir i conservar
les seves pastures.
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La Cabra Blanca és un símbol i una espècie d’interès per a les comarques de
les Terres de l’Ebre i en especial de Rasquera ja que és l’única raça autòctona
de cabra d’aquest tipus de tot Catalunya. Conseqüentment, se celebra en
aquesta població, un dels actes més espectaculars i, a la vegada, antics que
han ajudat a la difusió i al coneixement d'aquesta raça com és la
tradicional Fira Ramadera i d'Artesania l’única de Catalunya d'aquesta
categoria, i on la Cabra Blanca es la principal protagonista. Aquest
certamen es remunta al s.XIX, quan Rasquera va ser el centre neuràlgic del
comerç del bestiar.
Actualment aquesta fira és quelcom més que
un acte comercial, s’ha convertit en un aparador
de cultura i d’artesania popular del poble.

Figura 10.- Imatge d’un ramat de cabres de la raça “Cabra Blanca”.

L’aprofitament del bosc a la Serra de Cardó, en èpoques passades, es basava
en la tala d’alzines i carrasques per fer carbó, l’aprofitament de pinasses
adultes (centenàries) per a màstils i bigues així com la resinació de les
pinasses més adultes. També fou molt important l’aprofitament de llenyes
(P.halepensis, Rosmarinus officinalis, Pistacea lentiscus, Juniperus, Quercus...)
per a forns i guixeres, l’explotació del margalló per la confecció de cabassos i
l’aprofitament apícola i de plantes medicinals circumscrit en un territori amb
gran quantitat de sotabosc i formacions de matollar.
Així doncs, haurem de compaginar les múltiples funcions que comporta la
instal·lació d’un complex turístic i a la vegada, les altres funcions del bosc
establertes en els Plans d’Ordenació Forestal i fer-les compatibles amb les
actuacions previstes des del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals que estem
elaborant.
En els últims anys s’han executat diverses obres de prevenció d’incendis en el
territori, com per exemple petites franges de baixa càrrega de combustible,
tractaments sobre punts crítics (barrancs), manteniment de basses, etc. Per
altra banda, constatar l’existència i l’operativitat d’una torre de vigilància a la
Creu de Santos com a mesura de prevenció/detecció d’incendis forestals a la
zona.
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1.3.- Justificació del Projecte

La redacció d’aquest projecte es justifica per voler elaborar un document tècnic
en el que s’abordi de forma integral la planificació de les infraestructures
preventives necessàries per optimar l’extinció dels incendis forestals en el
paratge de la Serra de Cardó.
Els plans de prevenció d’incendis forestals són els instruments que preveuen
quines actuacions són necessàries per tal de disminuir el perill d’inici d’incendi
o limitar la seva propagació o si aquest es dóna, disminuir la seva severitat.
La Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, a l’article 33, atorga al
DARP la responsabilitat en prevenció d’incendis forestals:
“Corresponderá al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca la planificación,
coordinación y ejecución de las medidas y acciones que se realicen para la prevención de
incendios forestales, en colaboración con los demás departamentos de la administración,
entidades locales, agrupaciones de defensa forestal y particulares.”

Així mateix, a l’article 40, s’estableix que és el DARP qui aprovarà els plans de
prevenció d’incendis forestals (PPIF) i el seu contingut:
“ Las entidades locales situadas en zonas de alto riesgo de incendios forestales deben
disponer de un plan de prevención de incendios forestales para su ámbito territorial, el cual
debe ser enviado al Departament d'Agricultura, Ramadería i Pesca para ser aprobado (…) Los
planes de prevención de incendios forestales deberán contener las medidas operativas y
administrativas a adoptar y los equipos e infraestructuras a crear para defenderse de los
incendios forestales y disminuir su riesgo.”

El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals a l’article 13 i 17 s’exposa que les poblacions catalogades
com a municipis d’alt risc d’incendi, han de disposar d’un PPIF i que aquest
s’inclourà en el PAM (Pla d’Actuació Municipal d’emergències per incendis
forestals) una vegada hagi estat homologat per la Comissió de Protecció Civil
de Catalunya.
En base al Decret 181/2002, de 25 de juny de reestructuració parcial del
Departament de Medi Ambient i les competències que el Decret 414/2000, de
27 de desembre d’adscripció al cos d’agents rurals al Departament de Medi
Ambient i d’assignació de funcions en matèria de prevenció d’incendis forestals,
s’atribueix a la Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural les
competències en matèria de Plans de Prevenció d’Incendis Forestals.
La zona d’estudi presenta dos grans forests d’Utilitat Pública; el bosc d’utilitat
pública núm. 20 Comuns de Rasquera, de la província de Tarragona i la forest
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Núm.37 Costumà- Coll de Som- Caramull - Plans de Segura, que pertanyen al
municipi de Rasquera i Benifallet, respectivament.
Aquest projecte es circumscriu a la part nord del PPP ja que és una zona amb
molt poques forests públiques i perquè és un territori mancat de projectes que
contemplin mesures de prevenció d’incendis forestals i d’ordenació dels
recursos forestals. Així doncs, aquest Pla de Prevenció aportarà cohesió i
coherència al territori i a totes les actuacions proposades.
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1.4.- Objectius
Els objectius que es volen assolir en aquest projecte de planificació són els
següents:
1- Elaborar un mapa de Tipus Estructurals de Vegetació
2- Elaborar un mapa de Models de Combustible
3- Anàlisis d’incendis històrics i determinar el comportament del foc en la
zona d’estudi.
4- Determinar els patrons de successió vegetal (de l’any 1956 fins el
moment actual; 2011) per tal d’albirar la situació futura de les estructures
de vegetació.
5- Establir estratègicament zones obertes en els punts crítics, aquestes
zones s’ubicaran en punts on el comportament del foc canvia a pitjor
substancialment. En determinarem la mida, morfologia i el seu ús.
Al utilitzar els termes “zona oberta estratègica”, ens referim a un espai
amb vegetació o no, en la qual canvia el comportament del foc amb
l’objectiu de reduir la seva virulència i possibilitar als bombers realitzar
tasques d’extinció segures i eficients. Aquestes zones obertes haurien
de ser espais on antigament hi havia cultius i seran àrees on segurament
existirà una millor accessibilitat
6- Gestió de les infraestructures de prevenció d’incendis forestals fora de
capacitat d’extinció en atac directe o crear-ne de noves.
7- Reduir al màxim la superfície catalogada com a Fora de Capacitat
d’Extinció en atac directe.
8- Facilitar i donar seguretat als medis d’extinció
9- Reduir la superfície afectada en cas que es produeixi un incendi.
10- Ser una eina de planificació preventiva i operativa
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2.- Estudi del Medi físic, natural i socio-econòmic.
Per tal de caracteritzar el territori que es troba dintre la nostra àrea d’estudi,
utilitzarem principalment la memòria informativa del PEIN de la Serra de Cardóel Boix i el Projecte d’Ordenació de la forest Comuns de Rasquera C.U.P
núm.20.

2.1.- Característiques Geològiques
Les serres de Cardó i del Boix constitueixen un espai natural representatiu de
la diversitat i singularitat de les serres pre-litorals del sistema Mediterrani
central. Aquest massís forma part de la conca de l’Ebre, però alhora la divideix,
doncs també drena aigües cap al mar.
Administrativament limita les comarques de la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre i es
disposa en direcció NW-SE.
El bloc estructural de Cardó se situa al marge dret del riu Ebre, amb desnivells
superiors als 900 m, i tanca pel sud la Cubeta de Móra. Formen part de la Serra
de Cardó els municipis de Benifallet i Rasquera, tot i que la nostra àrea d’estudi
incorpora el Perelló i Miravet amb una superfície molt reduïda.
La Serra de Cardó-el Boix, forma una estructura molt trencada i replegada per
encavalcaments amb una notable complexitat tectònica -falles i plecs anticlinals
i sinclinals amb tendència nord-est i sud-est-, constituïda bàsicament per
materials calcaris (triàsics, juràssics i cretacis inferiors). Gran part de l'espai és
constituït per dolomies de trànsit juràssic-cretaci. El particular cromatisme dels
materials (calcàries, dolomies, margues ...) i la morfologia rica en elements
singulars (agulles, cingleres ...) fan d'aquest espai un element de notable valor
paisatgístic.
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2.2.- Característiques Edàfiques
Podem classificar el règim d’humitat edàfica dels boscos de la zona com a
xèric, típic de regions de clima mediterrani. El règim climàtic d’aquesta zona es
caracteritza per estius calorosos i secs, durant els quals el perfil del sòl es troba
sec, almenys durant 45 dies consecutius, al llarg dels 4 mesos següents al
solstici d’estiu, i humit durant almenys 45 dies consecutius durant els 4 mesos
següents al solstici d’hivern. La sequera estival correspon amb l’època de
màximes temperatures i per tant quan l’evapotranspiració és màxima, tot i que
durant l’hivern no és el període de màximes pluges, les baixes temperatures i la
poca demanda d’evapotranspiració, fan que el sòl estigui humit.
En la majoria dels casos, els sòls corresponen als boscos i matollar d’acord
amb la classificació USDA 1987 són Xerorthents (de l’ordre dels Entisòls). Són
sòls amb molt poca o cap evidència de formació d’horitzons pedogènics, és a
dir, típics de zones amb erosió molt activa, on els materials no tenen temps
d’experimentar cap procés edafogènic, tenen més d’un 35% en volum
d’elements grossos i se solen trobar en pendents de més del 25 %. Són sòls
molt prims, amb gran volum d’elements grossos, en general la seva capacitat
de retenció d’aigua és molt baixa, ja que ofereixen molt poc volum explorable a
les arrels. Aquest factor juntament amb la baixa pluviometria de la zona,
dificulten les condicions per al desenvolupament i creixement de la vegetació.
El conjunt de la serra, amb una morfologia rica i un paisatge típicament
mediterrani, presenta interessants contrastos entre les obagues, les parts altes
i el solells. Per altra banda, el bon estat de conservació d'algunes raconades
(Vall de Cardó), en especial en relació a les muntanyes veïnes, augmenta el
seu interès. La conservació d'aquests biòtops, especialment del bosc
mediterrani, ha permès el manteniment en aquest espai d'una rica i variada
fauna.
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2.3.- Característiques Climatològiques
Per caracteritzar el clima s’han consultat les dades de l’estació més propera,
tant en distància com en característiques climàtiques. Els registres de vent
s’obtenen de la Xarxa Meteorològica del Departament de Medi Ambient i
Habitatge. L’estació més propera on es registren dades de vent és la del
Perelló (el registre de dades meteorològiques comença l’any 1998).
S’ha de tenir en compte que la sèrie de dades meteorològiques que ofereix
l’estació són de 34 anys segurs per a dades pluviomètriques, i 13 anys per a
les tèrmiques.
A la taula següent es poden veure les principals característiques de l’estació
meteorològica de Rasquera:
Taula 1.- Caracterització climàtica de Rasquera. Font. Servidor de Cartografia del SIGA, del MAPYA
(Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación)

Estació

Rasquera

Codi

43121

Altitud
(m)
260

Pluviometria
anual (mm)
541

ETP anual

799

Temperatura
mitja anual
(ºC)
15,3

En general la comarca suporta un clima mediterrani temperat, encara que
existeix una marcada diferència entre les zones més properes al litoral i les
zones de muntanya. El període hivernal dura aproximadament 3 mesos i és
freqüent que es produeixin algunes gelades durant aquesta època de l’any. No
obstant, les nevades només apareixen de forma ocasional i d’escassa durada
(hores).
Per tal de poder modelitzar el clima, s’han escollit 7 estacions meteorològiques,
tenint en compte la proximitat a la zona d’estudi, la llargada de les sèries de
dades disponibles i la semblança altitudinal, intentant cobrir el rang d’altituds de
les finques d’estudi.
Finalment les estacions seleccionades, amb les sèries de dades disponibles
són les següents:
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Taula 2.- Registres de les estacions meteorològiques utilitzades per caracteritzar climàticament l’àrea
d’estudi

Registres de les estacions
meteorològiques

Nom
SERRA
D’ALMOS
MORA LA
NOVA
TIVISSA
BENISANET
GINESTAR
MIRAVET
RASQUERA

Anys

Precipitació
Any
Any fi
inici

Temperatures
Anys

Any inici

Any fi

24

1971

1994

24

1971

1994

28

1967

1994

26

1967

1992

34
34
34
34
34

1961
1961
1961
1961
1961

1994
1994
1991
1994
1994

34

1961

1964

21

1967

1991

14

1970

1983

.

Les dades geogràfiques de les estacions són les que es presenten a
continuació:
Taula 3.- Localització de les estacions anteriors

Nom

Localització de les estacions
Altitud
Latitud

SERRA D’ALMOS

230

41º 04’

MORA LA NOVA

110

41º 06’

TIVISSA

310

41º 02’

BENISANET

34

41º 03’

GINESTAR

30

41º 03

MIRAVET
RASQUERA

25
180

41º 02’
41º 00’

Longitud
0 º 44’
0 º 41’
0 º 43’
0 º 38’
0 º 38’
0 º 36’
0 º 35’

No totes les estacions s’han fet servir per a tots els càlculs, ja que en alguns
casos certes estacions es desviaven molt de la tendència de la majoria,
mostrant així que la representativitat que se li havia suposat per qüestions de
proximitat geogràfica i de similitud en altitud no era real i l’estació no era
representativa de la climatologia de la zona.
S’han modelitzat les temperatures mitjanes mensuals i anual, la mitjana de les
temperatures mínimes mensual i anual, i la mitjana de les precipitacions
mensuals i anual (veure Annex de Climatologia).
S’observen dos màxims de precipitació, un a la primavera i un altre a la tardor.
Aquest últim però, és clarament més plujós que no pas la primavera, amb una
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precipitació acumulada entre els mesos de setembre, octubre i novembre de
225,6 mm (d’acord amb la modelització obtinguda i per una altitud mitjana de
561 m), en canvi la precipitació acumulada entre els mesos de març, abril i
maig és de 177 mm. Hi ha un mínim absolut de pluja a l’estiu amb una
precipitació acumulada entre els mesos de juny, juliol i agost de 83 mm i un
altre màxim relatiu al hivern amb una precipitació acumulada entre els mesos
de desembre, gener i febrer de 133 mm.
Per a la modelització de la mitjana mensual de temperatures, de totes les
estacions disponibles, s’ha descartat l’estació de la Serra d’Almos, ja que les
seves temperatures diferien molt de la tendència que marcaven les dades de
les altres estacions.
D’acord amb les modelitzacions obtingudes en els càlculs, a continuació es
presenten les dades de precipitació mensual i anual, temperatures mitjanes
mensuals i anual i mitjana de les mínimes mensuals i anual per a l’alçada
mitjana de la Zona d’estudi.

Taula 4.- Resum de les Temperatures mitjanes i mínimes i Precipitacions

Rasquera

Temp
mitjana
(ºC)
Temp.
mitja
mínima
ºC
Precip.
Mitja
(mm)

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

Anual

6,2

7,9

9,1

11,2

14,3

18,4

22,2

22,2

18,4

16

11,6

7,6

13,8

-6

5,9

-3,3

0,5

4,2

10,3

14,5

14,3

8,9

3,1

-3,3

5,7

-7,7

50,5

36

60,7

71,8

65,8

41,9

7,6

37,7

62,8

101,4

83,3

68

690

La Temp. mitja, és la mitja mensual i anual de les temperatures expressada en ºC.
La Mitja mínimes, és la mitja de les temperatures mínimes, mensual i anual (sent aquesta la
mitja de la mínima absoluta anual), expressades en ºC.
Precip. mitja és la precipitació mitja mensual i anual expressada en mm.Pel que fa a les
temperatures el mes més fred és el gener i els més calorosos juliol i agost.

Les dades anteriors, es resumeixen en el Diagrama de Walter-Lieth, aquest
presenta les precipitacions i temperatures en una mateixa gràfica, en l’eix
vertical, tenint les precipitacions una escala del doble que la de les
temperatures. D’aquesta manera, quan la línia de les temperatures passa per
sobre la de les precipitacions, indica situacions d’estrès hídric per a la
vegetació.
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Figura 1.- Detall del Diagrama de Walter-Lieth.

Els diagrames posen de manifest el període de tres mesos de sequera estival
típic del clima mediterrani.
Per altra banda, el vent predominant és el mestral (vent del NW), que baixa
del Port i la vall de l’Ebre i assoleix gran velocitat a través dels barrancs i
crestalls per on es canalitzen aquestes masses d’aire. D’aquesta manera,
barrancs com el Bassiol, el del Balneari de Cardó o el de la Montserrada,
orientats cara a vent, recullen el mestral i el canalitzen fins les parts més
elevades a grans velocitats properes als 90-120 km/h.
Només s’han pogut obtenir dades de vent del Perelló, estació que servirà per
tenir una representació aproximada del vent que travessant la Serra de CardóBoix arriba al vessant marítim. Les mitjanes arriben a 7 m/s (25 km/h) de
velocitat mitjana del vent per a cada direcció. Però també es mostra la
influència de les marinades, de forma repartida entre llevant i garbí, de
velocitats properes a 3 m/s.

Figura 2 i 3 (dreta).- Detall de la direcció i magnitud
del vent. Detall de la rosa dels vents (dreta).
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2.4.- Posició Hidrogràfica.
La Serra s’integra plenament dintre de la conca de l’Ebre. La gestió de la conca
correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua, òrgan depenent de la Generalitat de
Catalunya, amb les competències compartides amb la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) en el tram català de l’Ebre, des de Riba-roja fins al
pont de l’Estat, a Tortosa.
No existeix cap curs permanent d’aigua i tots els barrancs són de règim
mediterrani (torrencial i irregular), amb períodes de concentració molt curts i
gran cabal, que desemboquen a l’Ebre, per la Riera del Comte, al terme de
Miravet. Els barrancs principals van d’oest cap a l’est i són tres: El barranc de la
Caparrella, el Barranc de Roca Blanca, Barranc de la Massua i el Barranc
de la Pedraleta, abocant les aigües a la Riera del Comte, Barranc de
Monredons i Barranc de Floro. Altres barrancs a considerar a la part nord
(desemboquen al riu Ebre) són el Barranc dels Merlos, Barranc de Segura i
Barranc de Masdeus..

Aquests barrancs tenen caràcter mediterrani, deixant entreveure en els seus
vessants en forma de “V” afloraments d’estrats de conglomerats i altres
deposicions quaternàries. Als seus fons s’acumulen materials arrossegats per
la força d’aigües torrencials, aquests sediments són de diverses mides,
heterogenis i de forma arrodonida per efecte de l’aigua.
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2.5.- Vegetació.
La Serra de Cardó- el Boix és un clar exponent de formacions mediterrànies,
matisada degut al seu relleu, llur orientació i la influència marítima, generant
diversitat d’ambients que permeten l’existència de comunitats vegetals d’un
gran interès biogeogràfic.

2.5.1.- Vegetació actual
La major part de l’àrea d’estudi està formada per pinedes transitòries de pi
blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolles calcícoles de romaní,
llentiscle, coscoll i bruc d’hivern, i sovint conviu amb espècies emblemàtiques
com el margalló (Chamaerops humilis).
La pineda de pi blanc prové de repoblació en determinades zones planes i
baixes, o bé ha trobat condicions favorables a la seva expansió gràcies als
incendis. En tot cas, sempre s’associa a la bosquina mediterrània i no es
considerarà climàcica, doncs no arriba a modificar l’estrat de sotabosc, sinó
que hi conviu.

Figura 4 i 5.- Típica formació mediterrània; bosc de pi
blanc acompanyat sovint d’un sotabosc dens i bastant
desenvolupat (dreta).
Zona: Carretera Rasquera-Balneari de Cardó

Ja en menor superfície i circumscrit majoritàriament a la zona més elevada del
Balneari de Cardó, hi apareixen frondoses com la carrasca (Quercus ilex. ssp.
rotundifolia) formant masses monoespecífiques o mixtes amb pinassa.
En les zones més altes i en concret l’obaga del Balneari de Cardó i l’obaga de
Cosp, hi creix una pineda bastant madura de pinassa (Pinus nigra ssp.
salzmanii).
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En aquesta última obaga cal destacar la presència de 220 exemplars de teix
(Taxus baccata) de diàmetres superiors a 40 cm. També apareixen, en menor
proporció, peus aïllats de teix a l’obaga del Balneari de Cardó.

En zones on la vegetació arbòria és molt menor, s’hi troba de forma important
l’argelaga (Genista scorpius) i el romaní (Rosmarinus officinalis), i altres
espècies secundaries com la jonça (Aphyllanthes monspeliensis), la farigola
(Thymus vulgaris) i l’avena de brolla (Avena pratensis ssp. Iberica).
Comunitats rupícoles (Asplenietalia petrarchae). Aquesta vegetació és un tret
singular i ric en espècies d’origen antic dels ambients de roca. A la forest es
troba sobre roques, tarteres, codines, baumes o cingles, típics de la terra baixa
mediterrània. L’estratègia és l’arrelament casmofític (dins de fissures).

Figura 6.- Exemplar de pinassa (Pinus nigra
adult al “Portell de Cosp” Part culminal
de la Serra de Cardó.

Figura 7.- Exemplar de teix (Taxus
bacatta) de la “Teixeda de Cosp”.

A les tarteres o cons d’esbaldregalls l’estratègia és la glareícola (tarteres
mòbils). S’hi troben espècies com Thlaspietalia rotundifolii (amb espècies dels
gèneres Arabis, Ranunculus, Campanula), sobre tarteres mòbils de muntanya
calcícola i Andryaletalia ragusinae (amb espècies del gènere Andryala, Linaria,
Lactuca, Ononis i Scrophularia sp.) de codolars fluvials de terra baixa.
En ambients de cingleres i roquissars apareixen exemplars de l’espècie
protegida Salix tarraconensis i Knautia rupícola, presents en nombroses zones
de la Serra de Cardó-Boix. A l’Obaga de Cosp s’hi poden trobar algunes
espècies endèmiques que creixen en ambients rupícoles:
- Biscutella laevigata L. ssp. cuneata.
- Campanuda speciosa Pourr. ssp.. speciosa. Var beltranii.
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- Hymenolobus procumbens (L.).
- Knautia arvensis (L.)
- Leucanthemum vulgare L. ssp. vogii.
- Linaria origanifolia (L.) Cav. ssp. cadevallii.
- Linaria supina (L.) Chaz. ssp. aeruginea var. Cardonica.
- Salix tarraconenses.

2.5.2.- Vegetació potencial
La vegetació es situa dintre de la Regió Mediterrània; dominada per alzinars i
carrascars.
Alzinar (Quercetum ilicis galloprovinciale)
És el bosc típic de la regió mediterrània, tot i que no arriba a formar un estrat
exclusiu i ben diferenciat dins la Serra. Es tracta d’una vegetació densa amb
adaptació a temperatures altes i estat d’estrès hídric per manca d’aigua.
Existeixen formacions d’alzinar a les parts més altes de l’àrea d’estudi i zones
d’obaga i quasi sempre formen masses mixtes amb pinassa o pi blanc
majoritàriament.

Figura 8.- massa pura d’alzinar
(Quercus ilex) ubicada al Balneari de
Cardó, concretament entre l’ermita
de St. Àngel i el Portell de Cosp.

Màquia de garric (coscoll) i margalló
És una comunitat arbustiva alta i densa, d’uns 2 m d’alçada, on les espècies
dominants són el margalló (Chamaerops humilis), el garric (Quercus coccifera) i
el llentiscle (Pistacea lentiscus).
Aquesta màquia és, juntament amb l’alzinar, la vegetació climàcica de les
planes i parts baixes de les muntanyes del terme. Així, la màquia va ocupar la
major part dels terrenys de la terra baixa que presentaven sòls poc formats o/i
insolacions molt elevades, ja que no tenien les condicions idònies per a la
instal·lació de l’alzinar. La seva degradació ha conduït a la presència de
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garrigars i brolles. La bosquina mediterrània porta associat el pi blanc com a
espècie acompanyant però que no forma part de la vegetació climàcica.
Roureda (Violo- Quercetum faginae)
És la comunitat submediterrània caducifòlia adaptada tant a les baixes
temperatures hivernals com a l’aridesa estival. Al igual que l’alzinar, no forma l
masses o claps gaire extensos.
L’arbre dominant és el roure de fulla petita (Quercus faginea), i a la zona, no
forma masses denses. Té un sotabosc similar al que se sol trobar arreu de la
Serra però amb matisos.
L’adaptació al territori català del document CORINE Biotopes Manual of the
European Community, editat per la Comissió Europea el 1991 (llistat publicat
més complet i exhaustiu dels hàbitats presents en el territori europeu) per part
de la Generalitat de Catalunya en conveni amb la Universitat de Barcelona,
s’ha creat la Cartografia d’hàbitats de Catalunya (1998- 2003), on es
cartografien els sistemes i subsistemes naturals que es poden identificar en el
territori català. Els principals hàbitats a la zona d’estudi són:
- Brolles de romaní i timonedes, amb foixarda (Globularia alypum), bufalaga
(Thymelaea tinctoria), calcícoles de terra baixa.
- Pinedes de pi blanc amb sotabosc de brolles calcícoles de les contrades
mediterrànies.
- Màquies i garrigues amb margalló (Chamaerops humilis), llentiscle (Pistacea
lentiscus), ullastre (Olea europaea var. sylvestris) de les contrades
mediterrànies calcícoles.

2.5.3.- Espècies de flora protegida
Segons l’Ordre del 5 de novembre de 1984, sobre protecció de flora
amenaçada a Catalunya es protegeixen algunes plantes especialment
buscades per la seva raresa, o amb finalitats comercials i recollides de forma
incontrolada. En l’annex II d’aquesta ordre s’hi
pot trobar el boix grèvol (Ilex aquifolium), que
posteriorment ha estat protegit més
estrictament per ordres
posteriors (30-10-85 i 28-10-86) i el margalló
(Chamaerops humilis), espècies que són
presents a la forest Comuns núm 20. Per a
les dues espècies s’ha de demanar
autorització a la Direcció General de
Patrimoni Natural per la seva tallada i/o
recol·lecció.
Figura 9.- Detall d’una zona pròxima “al Tossal” (Camí dels
Montredons) on s’ha realitzat una aclarida de pi blanc i s’ha
desbrossat tot el matollar, respectant i potenciant el margalló
(espècie protegida).
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L’annex I de l’ordre inclou espècies amb un nivell de protecció més estricte,
com el teix (Taxus baccata).
El Decret del PEIN també incorpora la protecció de certes espècies dins dels
Espais Naturals, a l'Espai d’Interès Natural Cardó-Boix, estan declarades com a
protegides les següents espècies: Knautia rupicola Willk., Linaria glauca
aragonensis L., Salix tarraconensis.

2.6.- Micologia
A la zona es fa l’aprofitament de bolets des d’un punt de vista d’ús recreatiu i no
pas com un aprofitament econòmic, ja que es tracta d’una zona amb força
afluència de boletaires aficcionats.
Sota carrascars, purs o mixtes, hi trobem crueldes (Russula), sobretot les
llores (R.cyanoxantha), l'escarlet roig (Hygrophorus russula), la flota d'alzina
(Armillaria mellea), la cogomella borda (Amanita phalloides), el pixacà ( A.
pantherina), diver B. aestivalis), el rossinyol (Cantharellus cibarius), el peu de
rata groc (Ramaria flava), diversos bolets de soca (Stereum hirsutum,
Trametes versicolor, Phellinus torulosus, Ganoderma lucidum), les orelles de
gat (Helvella crispa i H. lacunosa), algunes múrgoles (Morchella deliciosa i
altres), diferents tòfones (Tuber melanosporum i altres), etc.
A les pinedes, els bolets més buscats són el rovelló (L. sanguifluus), però
també s'han de destacar algunes cualbres picants (Russula sanguinea, R.
torulosa), el rossinyol de pi (Cantharellus lutescens), la babosa o llenega
(Hygrophorus latitabundus), la moreneta (Tricholoma terreum), etc.
Gràcies a les repoblacions que es van fer amb pins micorritzats (Projectes
ICONA, 1955-1965), s’ha experimentat un fort augment en la recol·lecta de
rovellons, doncs aquests només apareixien en zones comptades i conegudes
per la gent amb més edat.
En zones pasturades o prats, on abunden les plantes herbàcies, considerant
també vores de camins, antics camps de conreu i els marges de bosc herbacis,
hi podem trobar la gírgola de panical (Pleurotus eryngii), el moixernó
Calocybe gambosa), el cama-sec (Maramius oreades), els bolets de tinta
(Coprinus comatus), els camperols (Agaricus campestris i altres) i diverses
espècies de lepiotes, pets de llop, etc.
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2.7.- Fauna
El bon estat de conservació d'algunes raconades (Vall de Cardó), en especial
en relació a les muntanyes veïnes, augmenta el seu interès. La conservació
d'aquests biòtops, especialment del bosc mediterrani, ha permès el
manteniment en aquest espai d'una rica i variada fauna. L'espai aplega
espècies de gran valor faunístic a Catalunya, com la cabra salvatge (Capra
pyrenaica hispanica), amb una situació relíctica i constituint la població actual
més septentrional, i el gat fer (Felis silvestris) entre d'altres.
La serra del Boix constitueix un dels límits septentrionals del tritó (Pleurodeles
waltl). Els biòtops cavernícoles són rics en diverses espècies de quiròpters i en
la presència de coleòpters endèmics (Tycobitinus montani). De la fauna
invertebrada cal destacar també d'altres singularitats, com l'existència d'un
mol·lusc endèmic d'aquest territori (Xeroplexa arturi).
S'han de considerar les notables afinitats d'aquest espai amb d'altres serres
pre-litorals situades al sud de l'Ebre (sistema Meridional). Aquest caràcter de
transició entre el sistema Mediterrani central i el meridional accentua encara
més llur singularitat i interès natural.

2.8.- Activitats Socioeconòmiques
Aquest espai protegit afecta als municipis de Rasquera i Benifallet que
pertanyen a dues comarques diferents. Ambdues viles es troben incorporades
dintre el PPP així com el Balneari de Cardó i els diferents masos existents al
territori.
Ens trobem davant poblacions petites amb un terme municipal relativament
gran, on antigament, la pagesia i la ramaderia vertebraven un territori amb una
gran riquesa agrària i forestal. Actualment, han proliferat les empreses de caire
turístic i serveis en detriment de l’agricultura i la ramaderia.
Municipi

Habitants
(2010)

Densitat
(h./Km2)

Superfície
terme(Km2)

Altitud
(m.s.n.m)

Rasquera

966

19

51,3

174

Benifallet

788

13

62,4

19

Miravet

798

25

32,3

43

Perelló

3.303

33

100,7

142

TOTAL

5855

23,7

246,7

-

Activitats econòmiques
principals
Agricultura, ramaderia,
serveis i turisme
Agricultura, ramaderia,
serveis i turisme
Agricultura,
Ramaderia, serveis i
turisme
Agricultura,
Ramaderia, serveis i
turisme
-

Figura 14.- Taula que il·lustra les dades dels municipis del PPP de la Serra de Cardó. Font: IDESCAT
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Tot seguit descriurem breument les principals activitats econòmiques de la
comarca i usos del sòl.
Agricultura i ramaderia
La disposició agrícola és majoritàriament de cultius de secà (oliveres, ametllers
i garrofers), d’horta al voltant dels municipis i de cítrics que s’expandeixen per
tot el curs baix del riu Ebre, el litoral i per les parts baixes. La Serra, s’ha
cultivat fins on els pendents ho han permès. Les explotacions agràries són de
petites dimensions amb rendibilitat molt baixa. Molts d’aquests camps es van
abandonant, lo que afavoreix la propagació d'espècies vegetals potencials de la
zona, que van ocupant aquestes finques.
També hi ha una xarxa de camins ramaders (lligallos), que són de titularitat
pública. Aquests s’utilitzen per a la transhumància i connecten la comarca amb
altres de la vora.
Aquests camins poden ser potencialment útils per establir discontinuïtats en el
terreny afavorint així la tasca de prevenció i extinció d’incendis forestals.

Turisme i activitats a l’aire lliure
Tal i com hem comentat a l’anterior capítol, es preveu un augment del sector
turístic i de serveis amb la possible e imminent inversió del grup Pascual
Hermanos (Peache) al Balneari de Cardó convertint-lo en un hotel amb totes
les prestacions i revitalitzant la xarxa de senders que connecten les diferents
ermites que envolten al Balneari. A la vegada els visitants poden gaudir d’una
exuberant vegetació i d’un alt valor paisatgístic.
Tanmateix, estar en voga la pràctica d’activitats esportives com l'excursionisme,
les curses de muntanya, l’escalada i el ciclisme (BTT). Tanmateix, els
rasquerans segueixen organitzant excursions cap a la Serra de Cardó seguint
les tradicions pròpies del municipi. En són un exemple la Ruta Camí dels
Frares i Font del Teix, la ruta de la Creu de Santos, la Ruta Font de la
Caparrella, la Romeria a l’ermita de Santo Domingo, entre d’altres.
La Serra compta amb una important xarxa de senders senyalitzats només els
més importants, d’alguns refugis i d’algunes àrees interpretatives i de descans.

Figura 10 i 11 .- Senyalització d’elements singulars. Font del Teix
(esquerra) i senyalització d’itineraris excursionistes
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3. Anàlisi de l’escenari
3.1.Infraestructures de defensa front a incendis forestals
3.1.1. Xarxa viària
El poder disposar d’una xarxa viària completa arreu del territori, és un factor
clau que garanteix l’accés dels mitjans d’extinció a pràcticament qualsevol punt
del terme. En definitiva, és una infraestructura que permet la penetrabilitat tant
per realitzar tasques de prevenció i extinció d’incendis com per desenvolupar
les tasques agrícoles i/o ramaderes als habitants de les poblacions veïnes.
S’ha elaborat un mapa de la Xarxa Viària a partir de la Cartografia Operativa
d’Emergències de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i de
Salvaments de la Generalitat de Catalunya (DGPEIS) i la base topogràfica a
escala 1:25.000 de l’ICC6.
La classificació de la Xarxa Viària es realitza segons els criteris de la DGPEIS
de la Generalitat de Catalunya. Aquests criteris de classificació i definicions
venen recollits en el Pla Especial d’Emergències per Incendis Forestals de
Catalunya (INFOCAT).
Definim la Xarxa Bàsica de camins per a incendis forestals com aquella que
permet moure’s pel territori, amb tota fiabilitat durant tot l’any i que permet el
pas creuat de camions de tipus BRP (Bomba Rural Pesada).
Els punts de gir són llocs on un camió de bombers pot maniobrar per canviar el
sentit de la seva ruta.
Els sobreamples són els petits trams on es poden creuar dos camions però on
no es pot canviar el sentit de circulació. Poden considerar-se també
sobreamples aquelles zones planes (camps de conreu) al costat del camí i que
un camió podria aprofitar en cas d’emergència.
La classificació és realitza en funció de la facilitat de pas per als camions de
bombers i de la possibilitat que es puguin creuar aquests vehicles.
-

6

Via Primària: Camins que tenen una amplada mínima de 5 metres.
Permet el pas creuat de dos camions tipus BRP.
Via Secundària: Camins i pistes forestals entre 3 i menys de 5 metres
d’amplada amb sobreamples disposats cada 100 – 150 metres que
permeten el pas creuat de vehicles BRP.

A l’apartat de Plànols trobem el Plànol núm.3: Xarxa d’Infraestructures Viàries.
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Via Terciària: Camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat
de camions tipus BRP i no disposen de sobreamples cada 100-150
metres. Per tant, el seu ús durant l’extinció implica afegir complexitat
operativa (no formen part de la xarxa bàsica de camins per a incendis
forestals).
Via No Accessible: No permet l’accés a vehicles BRP.

Figura 1.- Classificació dels camins de la Xarxa Viària.

Les característiques principals de la Xarxa Viària i la seva extensió es veuen
limitades per l’abrupta orografia present al territori.
-

La carretera que uneix el poble de Rasquera amb el Balneari de Cardó
compartimenta en dos la part nord del PPP Serra de Cardó-Boix.
Concretament, a la part esquerra de l’àrea d’estudi, existeixen bastantes
pistes en direcció SW-NE, que es troben perpendiculars a la direcció del
vent dominant (Mestral NW). Per altra banda, a la part dreta, les pistes
es troben concentrades prop del límit de l’àrea d’estudi centrant-se
bàsicament en la conneixió dels terrenys agrícoles. Els terrenys forestals
són accessibles majoritàriament a partir de pistes no accessibles a BRP,
sendes i camins ramaders.

-

La major part dels camins accedeixen de forma perpendicular seguint les
valls i barrancs i no tenen sortida ni connexió amb altres camins.

-

Falta de punts de gir al final dels camins. Molts d’ells són camins sense
sortida

-

Absència de xarxa viària accessible a BRP en tota la zona central i més
abrupta.

-

A causa de la morfologia de la Serra, no hi ha cap via que la travessa
transversalment en direcció est-oest, exceptuant el camí dels Monredons
però no és accessible a BRP en la seva majoria.
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Manca de franges de seguretat i zones de seguretat en la major part
dels camins.

Tot i ser un espai natural, la millora dels camins presents o l’obertura de noves
vies seria d’utilitat per tal de facilitar l’accés a les zones forestals i millorar la
seguretat i l’eficàcia en els treballs d’extinció. Aquest fet comportaria major
mobilitat dels vehicles i la connectivitat entre camins, reduint el nombre de
pistes sense sortida.
La millora de la xarxa viària, per altra banda, permetria compartimentar certes
zones de la Serra i poder realitzar els treballs d’extinció amb més bons
resultats.
Taula 1.- Taula amb la classificació de la Xarxa Viària de la Serra de Cardó

Xarxa d’Infraestructures Viàries Serra de Cardó
Tipus de via

Longitud (km)
40,0

Carretera

3,0

Primari

107,6

Secundari
Camí

No Accessible a BRP
(Terciari,
Camins
ramaders i Sendes/
corriols)

Total

190,8

338,4

Infraestructures Viàries Serra
de Cardó
Carretera
12%
No
Accessible a
BRP
56%

Camí Primari
1%

Camí
Secundari
31%

Figura 2.- Classificació i quantificació (longitud de pista en %) de la Xarxa Viària de la Serra de Cardó.
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3.1.2. Xarxa de senders
S’han inclòs en les infraestructures de prevenció i extinció d’incendis els
senders i corriols amb l’objectiu de recollir tots aquells camins que malgrat no
ser aptes en l’actualitat per al pas de vehicles, milloren l’accés de persones
durant els treballs de prevenció i extinció d’incendis.
És de vital importància el coneixement dels senders, en aquest cas, com a
possible recurs de cara a la prevenció i extinció d’incendis forestals. Les
sendes ens ofereixen certa penetrabilitat davant un territori escarpat i amb
gran quantitat de vegetació com és la nostra zona i amb més raó si es tracta de
la Vall de Cardó, on l’exuberant vegetació engull la petja d’aquests camins.
Així doncs, la neteja de franges de vegetació als costats de les sendes, pot sernos d’utilitat de cara a la compartimentació del bosc (Silvicultura Preventiva),
delimitar les parcel·les de possibles cremes o per utilitzar tàctiques i tècniques
en cas d’incendi tal com cremes d’eixamplament, contrafocs.... i
millorar/augmentar la maniobrabilitat, rapidesa i penetrabilitat dels equips
d’extinció.

Figura 3.- Senda que transcorre pel Barranc de la Columna. (Vall de Cardó). Les sendes
d’aquesta zona queden pràcticament intransitables a causa del desenvolupament de la
vegetació .

La xarxa de sendes de la Serra de Cardó està recollida en el mapa de sendes
(Veure a l’apartat de Plànols, el Mapa de la Xarxa d’Infraestructures Viàries).
En l’actualitat la xarxa de sendes de la Serra de Cardó suma una longitud total
de 137’3 quilòmetres.
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3.1.3. Xarxa de Camins Ramaders
La Serra de Cardó està recorreguda per diversos camins ramaders, utilitzats
històricament pel pas continu del ramat, pràctica que ha quedat actualment
relegada.
Aquests camins sovint són utilitzats per vehicles tot terreny o tractors que
erosionen el vial (freqüentment argilós) quan aquest està humit (a causa de les
pluges) creant roderes i bassals.
No obstant, gran part d’aquests camins són aptes per ser utilitzats pels medis
d’extinció en la lluita contra incendis forestals.
Seria d’interès poder recuperar i/o millorar el “Camí dels Monredons” doncs
aquest travessa el massís de E-W oferint així una visió estratègica de mobilitat
per la Serra.
Altres usos que es desprenen d’aquests apartat són:
-

-

Reintroduir els ramats com a eina de gestió a la Serra.
Evitar els entollaments dels camins mitjançant cunetes o altres
infraestructures i si és possible, enmagatzemar-la i donar-li un ús (a
nivell cinegètic, ramader, prevenció/ extinció d’incendis forestals...),
donada la manca d’aigua en aquesta zona
Restaurar vies pecuàries i millorar-ne llur integritat
Manteniment de corredors ecològics entre diferents ecosistemes.

3.1.4. Punts d’aigua
La construcció de punts d’aigua per incendis forestals ha estat una de les
principals actuacions
dutes a terme per les diferents administracions
implicades en la prevenció d’incendis forestals els darrers 20 anys.
L’experiència acumulada, la millora i augment dels mitjans d’extinció, i els
canvis soferts en el territori, ens condueixen a redefinir les característiques dels
punts d’aigua que formen la xarxa bàsica.
Aquestes reserves d’aigua necessiten d’una important custòdia pública:
creació, inventari i manteniment. La important despesa anual que s’hi realitza
en aquesta matèria obliga a optimitzar la ubicació dels punts d’aigua i per això
s’ha proposat ja des de fa uns anys la definició d’una xarxa bàsica de punts
d’aigua per a la prevenció i extinció d’incendis forestals7.
Segons el pla INFOCAT, es consideren punts d’aigua per a incendis forestals,
aquells elements o estructures fixes del territori amb una capacitat útil mínima
de 120 m3. En l’actualitat la capacitat mínima per formar part de la xarxa bàsica
de punts d’aigua per incendis forestals és de 200 m 3.
7

Guia Tècnica “CARACTERÍSTIQUES DELS PUNTS D’AIGUA DE LA XARXA BÀSICA D’INCENDIS FORESTALS “ . Any

2011. Generalitat de Catalunya - Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Direcció General de
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
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A més de complir les característiques de capacitat, els punts de la xarxa bàsica
han de ser accessibles per als helicòpters i per als mitjans d’extinció terrestres.
Els punts d’aigua situats en zones estratègiques per a l’extinció d’incendis
forestals però que no compleixin tots els requeriments, s’inclouran a la xarxa
complementaria de punts d’aigua.
La xarxa bàsica de punts d’aigua (pública) de la Serra de Cardó consta de 9
punts, on totes són basses descobertes amb accés per helicòpters, excepte
una situada al terme de Benifallet ubicada a la Punta de l’Argila_1.
Hem incorporat un punt d’aigua (X:294726; Y:4535761) que tot i estar fora de la
delimitació de l’àrea d’estudi, es troba a pocs metres (menys de 20m) de la
mateixa i a més a més no és un punt forani sinó que està integrat dintre del
PPP de la Serra Cardó-Boix.
Aquests punts d’aigua estan més pròxims a les zones forestals i són els que
ofereixen majors garanties, ja que estan específicament dissenyats per al seu
ús contra els incendis forestals i tenen majoritàriament un manteniment
adequat.
Una de les actuacions desenvolupades actualment és el trasllat del punt
d’aigua ubicat al Balneari de Cardó, situant-lo prop del km.8 de la carretera que
transita cap al balneari. Aquesta actuació s’ha plantejat albirant la
incompatibilitat d’ús entre el punt d’aigua i el complex hoteler projectat en el
Balneari.
Totes aquestes i altres actuacions queden detallades a l’apartat de “Planificació
i disseny d’actuacions de prevenció i extinció d’incendis forestals”.
Analitzar la proximitat dels parcs de bombers a la nostra zona d’estudi és un
punt més a tenir en compte de cara al procés de planificació que estem duent a
terme. Els parcs de bombers més pròxims a la Serra de Cardó és en primer
lloc, el parc de bombers d’estiu de Benifallet (5km) i en segon lloc, el parc de
bombers de Gandesa i el parc de bombers voluntaris de Tivissa, ambdós a uns
20km de distància.
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Taula 2. Característiques I localització dels punts d’aigua del PPP de la Serra de Montsià. Font: Servei de
Prevenció d’Incendis Forestals. Departament de Medi Ambient.

Municipi
BENIFALLET
BENIFALLET
BENIFALLET
EL PERELLÓ
EL PERELLÓ
EL PERELLÓ
EL PERELLÓ
EL PERELLÓ
EL PERELLÓ
EL PERELLÓ
TIVENYS
TIVENYS
TIVENYS
GINESTAR
GINESTAR
RASQUERA
RASQUERA
RASQUERA
RASQUERA
RASQUERA

Comarca
BAIX
EBRE
BAIX
EBRE
RIBERA
D'EBRE
BAIX
EBRE
BAIX
EBRE
BAIX
EBRE
BAIX
EBRE
BAIX
EBRE
BAIX
EBRE
BAIX
EBRE
BAIX
EBRE
BAIX
EBRE
BAIX
EBRE
RIBERA
D'EBRE
RIBERA
D'EBRE
RIBERA
D'EBRE
RIBERA
D'EBRE
RIBERA
D'EBRE
RIBERA
D'EBRE
RIBERA
D'EBRE

Paratge

X

Y

Tipus
Punt

Volum
Total

Accés
Helicòpter

ALIGARS

286711

4539178

1

318

Sí

293089

4536327

5

95

No

296247

4536617

5

120

Sí

Font de Tita

303934

4525790

5

130

Sí

Coll de les
Granades

302414

4534628

1

19.639

Sí

Nàger

301520

4531256

1

30.590

Sí

Puig Moltó

309867

4526177

1

142

Sí

Parracoll

308756

4528912

5

162

Sí

304546

4530002

5

100

Sí

306298

4532165

5

100

Sí

294734

4535756

1

167

Sí

La Murtra_1

294434

4530107

1

120

Sí

La Murtra_2

294503

4530070

1

800

No

Coll de Marcó

303206

4544883

1

14.000

Sí

Camí de
Collentort

303368

4546701

1

10.000

Sí

ONS

295763

4540453

5

215

Sí

299678

4534374

5

300

Sí

297126

4537432

5

225

Sí

298805

4538777

1

51.000

Sí

299833

4539715

1

65.000

Sí

Punta de
l'Argila_1
Balneari de
Cardó

Parc de
Colladetes
Tossal del
Junc
Corral del
Murtero

Serra de la
Paret
Obaga de
Cosp
Camí de
Cosp
Mont-redons
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3.2.- Factors limitants en els treballs d’extinció
3.2.1. Condicionants o particularitats per als treballs d’extinció a la Serra
de Cardó.
Ens trobem en una zona majoritàriament muntanyosa, caracteritzada per forts
pendents i terrenys pedregosos amb poc sòl, unit a la falta de camins
transitables fan que el treball amb línies d’aigua estigui bastant limitat. Així
doncs, haurem de recórrer en molts casos a l’ús d’eines manuals.
Tal i com detallem en aquest projecte, els incendis forestals acostumen a anar
acompanyats de forts vents (Mestral) i es propaguen seguint les principals
carenes muntanyoses de la Serra de Cardó - el Boix. Per tant, l’ús de mitjans
aeris pot veure’s limitat per l’orografia i el fort vent.
L’accés a la part central de l’àrea d’estudi es limita a la carretera que uneix
Rasquera amb el Balneari de Cardó. Tanmateix existeix una xarxa de sendes i
camins ramaders transitable només a petits vehicles en algun dels seus trams i
no en la seva totalitat. Per tant, la mobilitat del personal d’extinció es redueix al
desplaçament a peu o a l’ús d’helicòpters.
Seria recomanable instal·lar zones d’aterratge i enlairament d’helicòpters, pels
motius esmentats així com per la possible evacuació dels turistes residents al
Balneari. Tanmateix, aquestes àrees d’aterratge, ben gestionades, poden ser
utilitzades com a zones de seguretat o supervivència i facilitar el transport de
personal en helicòpter.
Recordar que ens trobem en una zona escarpada, amb tarteres, blocs de pedra
solts i sendes bastant estretes, per tant cal prendre una especial atenció en el
desplaçament sobre el terreny i assegurar-se de la posició dels altres
combatents al executar una maniobra.
Seria de gran utilitat una bona senyalització dels senders i camins per una
millor orientació i localització dels combatents.
El matollar dens i desenvolupat de la majoria de zones, dificulta el trànsit a
través d’ell i el fa molt més lent, la orientació és més difícil i no es veu bé el
terreny. La xarxa de sendes cobreix parcialment la zona central de la Serra i
està en general ben condicionada. Sempre que sigui possible es recomana el
trànsit per sendes i reduir al imprescindible el pas camp a través.
En actuacions nocturnes la percepció de l’entorn es veu reduïda i caldrà
extremar les precaucions.
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3.2.2.- Línies d’Alta i Mitja Tensió

La Serra de Cardó es veu recorreguda parcialment per traçats de línies
elèctriques d’Alta i Mitja Tensió8. La línia d’Alta tensió i la major part de les de
mitja tenen una orientació N-S – NE-SO respectivament i transcorren sobre
terrenys de cultius majoritàriament. No obstant, existeix un tram de línia (Mitja
Tensió) amb direcció O-E que connecta amb el Balneari de Cardó, culpable de
provocar un incendi l’any 98 que afectà un total de 500 ha dels termes de
Benifallet i Tivenys.
Per reduir la probabilitat d’incendis, la normativa vigent, Decret 268/1996, de 23
de juliol, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya, estableix les mesures per a la tala periòdica i selectiva de la
vegetació i les distàncies establertes entre els conductors i la vegetació.
Durant els treballs d’extinció, els mitjans terrestres han d’evitar treballar en la
zona d’influència de les línies elèctriques amb tensió, per evitar els accidents
provocats per descàrregues elèctriques.
Els mitjans aeris han de conèixer la presència de línies elèctriques per evitar
col·lisions i per no posar en perill els mitjans terrestres amb les seves
descàrregues.

8

Veure Plànol N 05. Xarxa de línies elèctriques de Mitja i Alta Tensió.
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3.3- Zones d’Interfície Urbano-Forestal (WUI)
3.3.1.- Introducció

Dintre la part nord del PPP Serra de Cardó - el Boix, també tractarem un dels
temes que en els últims anys està en voga,concretament les Interfases urbanoforestals. Ens trobem en un context on els incendis forestals ja no només
afecten masses forestals sinó que també amenacen cases aïllades,
urbanitzacions o fins i tot nuclis de població que es troben enclavats o pròxims
a masses arbrades, posant en perill béns i vides humanes.
Aquest és un fenomen creixent en tot el territori i agreujat en les àrees més
mediterrànies (Grècia, Espanya, Itàlia...). Així doncs, els gestors han d’abordar
aquest nou repte i promulgar mesures on s’impliqui tant l’Administració com la
societat en general.
Des del Govern de Catalunya es va promulgar la Llei 5/2003, de mesures de
prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana. Posteriorment entra en vigor el Decret
123/2005 que desenvolupa aquesta Llei.
La normativa de prevenció d’incendis a les urbanitzacions obliga a complir les
següents mesures:


Franja de protecció perimetral d’almenys 25 metres d’amplada amb la
vegetació reduïda i l’estrat arbustiu desbrossat.



Les parcel·les interiors no urbanitzades deuen estar lliures de vegetació
seca.



Xarxa d’hidrants homologada.



Redacció del pla d’autoprotecció.



Assegurar vials d’accés i cunetes lliures de vegetació.

Queden excloses de la normativa citada les edificacions i les instal·lacions
destinades a explotacions ramaderes i els habitatges que hi són vinculats que
estan regulats per el Decret 64/1995, el Decret 241/1994 i la NBE-CPI/91.
Les actuacions de defensa a les urbanitzacions deuen ser executades en
primer lloc per l’entitat urbanística responsable de la urbanització, en el seu
defecte cadascun dels veïns de forma solidaria i si tampoc així fos possible,
recaurà a l’ajuntament la tasca d’executor i impulsor de les mesures que es
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dóna en la majoria de casos (85-90% ); (Terés,J. Llaquet,J. Tudela,A
Canyameres,E. Tratamientos de la WUI en Catalunya, thematic Session no.5.
Wildfire 2007.).
Malgrat que la normativa no inclou infraestructures agropecuàries en general, sí
les tindrem en compte en aquest Pla de Prevenció donada la seva freqüència i
rellevància en el territori. Pel fet de no estar inclosos en la normativa, no
eximeix a aquests elements i d’altres (ermites, refugis de muntanya, masos,
cases de camp...) de viure una situació d’interfase ni dels perills que comporta
aquesta situació.
En el Pla Infocat (actualitzat l’any 2011) s’inclou un llistat d’elements
vulnerables; una relació no exhaustiva de les urbanitzacions situades en les
zones forestals. En la nostra àrea d’estudi no hi figura cap urbanització dintre
aquest Pla, no obstant coneixem infraestructures que podrien tractar-se com a
tal (Balneari de Cardó) i que cal abordar en el present capítol.
Des d’aquest Pla de Prevenció s’elaborarà una sèrie de recomanacions per a
tots aquells propietaris que tinguin bens en zones d’interfase urbano-forestal.
L’execució d’aquestes pràctiques recomanables recau sobre el mateix
propietari. Al mateix temps, analitzarem quins factors ens condicionaran el
dimensionament d’aquestes àrees fent-les segures i eficients al pas d’un
possible front.
Molts estudis d’interfase urbano-forestal estan encaminats en dimensionar i
quantificar la zona de protecció al voltant de la vivenda amb l’objectiu de dotarla d’una resistència passiva davant la radiació provocada per un incendi
forestal. Amb l’objectiu de tenir en ment uns valors de magnitud orientatius,
mostrem com a exemple els estudis empírics efectuats per Belair-Brentwood
Fire Stanford Research Institute (Howard and others 1973) un 95% de les
cases no sofriren danys amb una zona aclarida de entre 10 i 20 metres entre la
casa i el front de flames. Per altra banda, un estudi de Painted Cave Fire UC
Berkeley (Foote 1994) conclou que un 86% de les cases no sofriren danys a
una distancia de just 10 m.
El resultat d’altres estudis analítics indiquen que la ignició de la vivenda
succeeix quan la flama està a pocs metres de la mateixa i no quan està
separada a molts metres de distància. Amb tot, podem fer-nos una lleugera
idea del paper de la radiació/convecció d’un front davant la presència de
construccions ubicades en zones d’interfase urbano-forestal.
El problema que genera una situació d’interfase és la pèrdua o la possible
pèrdua de bens i l’amenaça de la pròpia vida o seguretat davant un incendi
forestal.
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La zona de protecció al voltant de les cases, proporciona a la vegada una nova
oportunitat per als mitjans d’extinció que poden practicar diferents tàctiques
durant un foc en la interfase urbano-forestal.

Figura 5.- La Zona d’Ignició de la Casa inclou la casa i una àrea de protecció als seus voltants
d’uns 30-60m. El potencial d’ignició depèn dels materials exteriors de la vivenda i del seu
disseny/ubicació i de la quantitat de calor que pugui rebre la casa de les flames que es generin
dintre aquesta àrea de protecció. La possible recepció de paveses també depenen d’aquesta
zona de protecció ja que poden causar una ignició directa sobre la casa o sobre materials
adjacents a la mateixa. Font: extret de Jack D. Cohen de la presentació “Preventing WildlandUrban Fire Disasters”. Servei Forestal Americà.

Figura 6.- exemple del pas d’un foc i la eficàcia de la zona seguretat present als voltants de la
casa. Font: extret de Jack D. Cohen de la presentació “Preventing Wildland-Urban Fire
Disasters”. Servei Forestal Americà.
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3.3.2.- Casos particulars dintre la zona d’estudi

Per tal d’avaluar la incidència de les zones WUI en el nostre territori, hem
utilitzat la metodologia d’un treball presentat per Fire-Paradox (Proyecto Europeo
FIRE PARADOX project: FP6-018505 full title: AN INNOVATIVE APPROACH OF INTEGRATED
WILDLAND FIRE M ANAGEMENT REGULATING THE WILDFIRE PROBLEM BY THE WISE USE OF FIRE:
SOLVING THE FIRE PARADOX WORK PROGRAMME SUB-PRIORITY 1.1.6.3 "GLOBAL CHANGE

i d’abast global
titulat “Interfaces habitat-forêt soumises au risque d’incendie de forêt. LampinMaillet et al. (2010)”. Aquest document ens ensenya com abordar els aspectes
relacionats amb la interfase urbano-forestal, concretament tipificarem els tipus
d’interfase que podem tenir en la nostra zona i actuarem d’acord amb llur
vulnerabilitat i perillositat.
AND ECOSYSTEMS". FIRE PARADOX Website: http://fireintuition.efi.int/)

Els diferents tipus d’Interfase es tipificaran d’acord amb el tipus d’agregació
entre les cases (4 situacions) i la continuïtat horitzontal de la vegetació (3
situacions possibles en base al índex d’agregació; IA).

Figura 7.- Font: Fire Paradox. “Interfaces habitat-forêt soumises au risque d’incendie de forêt”.

D’acord amb aquesta metodologia, podem observar en l’Annex “Zones
d’Interfase Urbano-Forestal” quines situacions es donen en el nostre territori.
La majoria de vegades trobem cases de camp i masos en terrenys agrícoles o
en zones amb baix índex d’agregació (IA) fet catalogat com a Edificacions
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aïllades amb IA nul (Tipus 1.1) o Edificacions aïllades amb IA baix (Tipus 1.2)9.
Tal i com citarem a continuació, en aquests casos, seria suficient que seguissin
algunes recomanacions pràctiques extretes d’un guia tècnica que pot trobar-se
a la pàgina web de “firewise communities” on es tracta el tema de les zones
d’interfase urbano-forestal.
La zona de protecció al voltant de l’habitatge tindrà un mínim de 10m fins a un
màxim (recomanable) de 30 o 60m en funció de les característiques dels
boscos o prats del voltant.
Creant i mantenint aquesta àrea de protecció reduïm o eliminem el risc
d’incendi que presenta la pròpia vegetació (podant arbres o arbustos, col·locarlos espaiats entre sí... ) o els propis materials de construcció (marquesines,
gronxadors, tanques o taulades de fusta.).
Altres recomanacions pràctiques de cara al tractament de la vegetació serien:
Podar els arbres entre 2 i 4 m per reduir la continuïtat vertical, evitar plantar
espècies amb gran contingut de resines, olis essencials i/o ceres ja que es
cremen ràpidament, espaiar els arbres i arbustos entre sí (trenquem la
continuïtat horitzontal), etc. constitueixen tot un seguit de pràctiques silvícoles
que cal tenir en compte de cara a la gestió i planificació de la nostra zona
segura.
Un altre factor a tenir en compte és el material de construcció del que està feta
la vivenda o el magatzem, on es recomana utilitzar materials com ciment,
totxanes, guix ... però sobretot cal fixar-nos bé en el tipus de teulada que tenim
instal·lada. Així doncs, es recomana tenir taulades fetes amb teules de
totxana, planxes metàl·liques, pissarra, teules d’asfalt... Tanmateix és important
tindre un manteniment acurat sobre aquest element, eliminant fulles seques i
altres objectes, reparar zones de la teulada que s’hagin fet malbé, etc.
No obstant, existeix una zona catalogada com a densitat baixa d’edificacions
amb IA baix (Tipus 2.2) que correspon al Balneari de Cardó10, situat en un
paratge boscós on es fa evident la situació d’interfase urbano-forestal. En
aquest cas ens veiem obligats a plantejar altres recomanacions per conviure
amb aquesta situació d’interfase i vetllar de cara a la seguretat ja que
possiblement aquest balneari aglutinarà un major nombre de turistes al
començar la seva activitat empresarial comprometent no només la pròpia
infraestructura sinó també vides humanes.

9

Veure Plànol N 06. Vista General de les Zones d’interfase urbano-forestal (WUI)

10

Veure Plànol N 07. Vista Particular d’interfase urbano-forestal
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Figura 8.- Ortofotomapa del Balneari de Cardó i infraestructures pròximes tipificats segons la
metodologia anterior.

Analitzant la simulació lliure “incendi sota del Balneari de Cardó” observem que
es generen longituds de flama entre 8 i 13 m (en la simulació amb les obres de
prevenció proposades aquest valor oscil·la entre els 2 i 6 m). En general, el
dimensionament de la franja de baixa càrrega de combustible respon al tamany
de dues vegades la longitud de flama esperada. Així doncs, basant-nos en
aquest principi i vetllant de cara a la seguretat, caldria recomanar fer una franja
d’uns 30 m d’amplada.
Després de l’anàlisi tècnic de les diferents simulacions i d’altres fonts
consultades en aquest apartat sobre interfase, recomanem establir una franja
perimetral de baixa càrrega de combustible de 30m al voltant del Balneari amb
una estructura devesada.
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4.- Estat Actual de la Vegetació i Evolució Futura

4.1.- Delimitació de les Unitats de Vegetació
Són 3 els factors que determinen el comportament del foc; la meteorologia, la
topografia i el combustible. Malauradament, nosaltres només podem actuar
sobre l’últim d’aquests 3 factors; el combustible11. Per tant, resulta de vital
importància conèixer la vegetació actual de la zona d’estudi i albirar el Tipus
Estructural de Vegetació (TEV) i el Model de Combustible (MC), amb l’objectiu
de conèixer el combustible present i modificar-lo oportunament per tal d’evitar
el inici d’un incendi forestal o reduir-ne els seus efectes en cas que aquest es
produís.

Figura 1.- Factors que
intervenen
en
el
comportament del foc
(Triangle del Foc). Font:
Prontuario
ForestalMódulo IX. Incendios
Forestales

Per poder conèixer el combustible present a la zona, hem realitzat un inventari
que ens permetrà conèixer la vegetació actual, la seva estructura i el seu
corresponent model de combustible.
Per tal de determinar els Tipus Estructurals de Vegetació (TEV) i el Model de
Combustible (MC), hem dissenyat un inventari ubicant diferents parcel·les en
aquells punts on es creu que pot canviar el comportament del foc i també ens
basem en una guia pràctica que utilitza el GRAF per tal de determinar els TEV i
MC, que adjunto a l’Annex titulat “Model de Combustible i Tipus Estructurals
de Vegetació”.

11

Definim combustible forestal com tota aquella biomassa, viva o morta capaç de cremar.
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4.2.- Inventari: Metodologia i Disseny
Per tal d’ubicar correctament les diferents parcel·les d’inventari hem utilitzat el
Mapa d’Usos del Sòl de Catalunya (extret del Institut Cartogràfic de Catalunya;
ICC. Any 2002) i Ortofotomapes a escala 1:5.000 (extret del ICC. Any 2011).
Mitjançant la metodologia anterior, hem establert un total de 14 parcel·les12
albirant l’heterogeneïtat o homogeneïtat del tipus de vegetació i llur estructura.
Tanmateix, el nombre total de parcel·les es veu condicionada per factors
econòmics, temporals i humans. No obstant, aquestes limitacions no
comprometen en cap moment la qualitat, veracitat i eficiència d’aquest
inventari.
Posteriorment, anem a camp on desenvoluparem
gabinet, que consta de:

el inventari dissenyat a

-

1 fitxa on es determina el tipus de vegetació els TEV i els MC (facilitada
pels GRAF-Bombers. Dept. Interior de la Generalitat de Catalunya).

-

Recull fotogràfic.

Tanmateix, disposem d’altres inventaris executats a la zona d’estudi, que
provenen per una banda, d’un Projecte d’Ordenació de Forests Públiques de
Benifallet i per l’altra, del Tercer Inventari Forestal Nacional. Tots dos
inventaris recullen les dades suficients com per caracteritzar eficaçment els
objectius que ens proposem en aquest apartat13.

12

Veure Annex “Fitxes d’Inventari”.

13

En l’apartat de Plànols apareixen tots els punt d’inventari consultats. Tanmateix a l’apartat d’Annexes,
apareixen caracteritzats i georeferenciats tots els punts d’inventari.
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4.3..- Tipus Estructural de Vegetació i Model de Combustible
Un cop finalitzat el treball de camp, processarem les dades que ens subministra
el inventari per tal d’assignar a les diferents unitats de vegetació un Tipus
Estructural de Vegetació (TEV)14 i en segon lloc, un Model de Combustible.
Podem observar a la figura 3, l’esquema de la metodologia que utilitzarem per
tal de complir els objectius proposats.

Figura 2.- Esquema de la metodologia utilitzada. Font: Llorenç Castell “Pla de Gestió d’incendis
forestals a la vessant oriental dels Ports”. Any 2011
14

L’origen d’aquest concepte el trobem en un treball DE Camia et al. titulat ” Wildland Fire Danger and
Hazards: a State of the Art”, publicat el febrer del 2004 per “Euro-Mediterranean Wildland Fire
Laboratory” on participa Molina.D, que aporta aquest concepte i on es justifica, en un dels apartats del
treball, l’ importància de les TEV per a caracteritzar correctament el tipus de combustible i el
comportament del foc que podem esperar.
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Aquestes noves unitats de planificació les plasmarem sobre un mapa i les
utilitzarem com instruments de planificació i com a dades d’entrada als
sistemes de simulació.
A l’Annex titulat “Fitxes d’Inventari” es detallen les fitxes de les parcel·les.
A l’Annex de “Punts d’Inventari Totals” es detalla la situació de cada parcel·la.

Figura 3.- Elaboració dels mapes de model de combustible a partir de la informació de camp.
Tal i com podem observar, a cada tessel·la del mapa (figura de l’esquerra) li correspon un o
més models de combustible (figura de la dreta) en funció de la informació de les parcel·les de
camp. Font: IFN III (Tarragona).
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4.4.- Distribució dels Tipus Estructurals de Vegetació
En aquest apartat descriurem breument i analitzarem els Tipus Estructurals de
Vegetació presents a la Serra de Cardó o part Nord del PPP Cardó-Boix. Tal i
com explicàvem anteriorment, aquests TEV s’han identificat mitjançant inventari
a camp, ortofotomapes 1:5000 del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i
recollint informació d’altres projectes com el d’Oriol Pellisa, titulat “Ecologia del
Foc del Pinus nigra Arn a la Serra de Cardó-Boix”15.
Brolles:
Brolles (BDR i BDL): La majoria de brolles, en menor o major mesura,
mesclen espècies de rebrot i llavor. Ambdues tipologies donen cobertura total
al sòl de forma densa. Es destaca entre la brolla un entramat de rames seques
(gruixudes i primes), resultat del incendi que la va crear. Sovint està formada
per espècies del gènere Cistus, Rosmarinus i Genista.

Arbrat:
Arbrat de Llavor Clar Estratificat (ALCE): Estan formats per adevesats de
Pinus nigra centenària, algun exemplar supera els 500 anys, però la mitja es
manté als 300 anys. Aquestes estructures apareixen sobre erms de carena i es
caracteritzen per una àmplia discontinuïtat tant vertical com horitzontal; la
pinassa creix de forma molt lenta i aparasolada. El diàmetre mig de les
pinasses fa 63 cm. l’acumulació de combustible sec es nul·la.

Arbrat de Llavor Dens Adult (ALDA): Existeix acumulació de combustible sec
i continuïtat variable segons l’emplaçament. La Pineda de la Caparrella
procedeix d’una repoblació del 1961, aquí la tangència de copes separa l’estrat
de sotabosc de les copes verdes, però la continuïtat persisteix al existir entre
mig un entramat de rames seques i mortes, propi d’espècies arbòries amb mala
autopoda. Al Camí de Cosp, succeeix el mateix, però la densitat arbòria és
inferior, això comporta un desenvolupament de l’estrat de matollar major i per
tant una major continuïtat tant vertical com horitzontal. Aquí trobem més
presència d’alzina a causa de l’exposició.

15

Veure Plànol N 09. Tipus Estructurals de Vegetació.
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Arbrat de Rebrot Dens Estratificat (ARDE): aquesta estructura es troba
situada en un lloc d’alt trànsit tant de bestiar com de foc, es tracta d’un portell,
on el nombre de rebrots es multiplica , ara bé, el pas dels últims focs de forma
superficial han confeccionat un estrat regular de carrasques i alzines, a la
vegada que han deixat restes de combustible sec. Aquesta estructura presenta
el sòl cobert d’una capa gruixuda de fullaraca (≥10cm de profunditat), que
impossibilita l’establiment de moltes espècies. El marfull, les lianes (gèneres
com Smilax i Hedera) i el combustible tant prim com gruixut són suficients per
donar continuïtat vertical, ja que les copes es troben a menys de 2m d’alçada.

Arbrat Mixt Dens i Adult (AMDA): En primer lloc, la mescla d’espècies de
rebrot i de llavor implica una Pluriestratificació marcada, llavors, les espècies es
distribueixen en estrats segons les seves necessitats i requeriments i això dóna
aspecte de Selva a l’estructura.

Arbrat Mixt Dens Regenerant (AMDR): ens trobem en llocs potencials en
assolir estructures com l’anterior. L’alçada de l’arbrat no supera els 1,3m i en
un principi ressalta el rebrot davant la llavor, així com el combustible gruixut i
mort. Les frondoses formen mates arrodonides de nombrosos peus i la
regeneració de pinassa es troba en petits grups de 3-4 peus.

Arbrat Mixt Clar Estratificat (AMCEF/P): en aquesta estructura, l’arbrat de
llavor el forma la pinassa (Madura), el Teix i la Savina, ordenats de major a
menor alçada. Per altra banda, el rebrot forma un estrat superficial de fins
1,7m, on estan les frondoses i una forta acumulació de combustible mort. Degut
a la separació entre estrats la discontinuïtat vertical està assegurada mentre
que la horitzontal no.
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Taula 1.- Classificació dels Tipus Estructurals de Vegetació a la Serra de Cardó

Categoria

Superfície (ha)

Superfície (%)

ALCA

50,2

1

ALCE

264,9

4

ALCEF/P

438,1

6

ALDA

2175

30

AMCEF/P

57,5

1

AMDA

455,6

6

AMDEF/P

139,8

2

AMDR

13,4

0

ARDEF

52,2

1

BLC/BRC

873,3

12

BLD/BRD

877,5

12

E

472

6

H

1397,4

19

No Vegetació

513,4

6

Tipus Estructurals de Vegetació
No Vegeteació
6%

ALCA
1%

H
18%
E
6%

BLD/BRD
11%

ALCE
3%

ALCEF/P
6%

ALDA
28%
BLC/BRC
11%

ARDEF
1%

AMCEF/P
1%
AMDR AMDEF/P
AMDA
0%
2%
6%

Figura 4.- Gràfic que representa els Tipus Estructurals de Vegetació i la seva superfície (en
percentatge).
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Els tipus estructurals de vegetació més freqüents corresponen a l’Arbrat de
Llavor Dens Adult (30%) i als Herbassars/Conreus (19%) ubicats, aquests
últims, a les valls i planades fèrtils del territori. Tanmateix destacar l’alt
percentatge de matollar (Bxx; 24%) propi de zones amb alta freqüència
d’incendis, que dificulta la instal·lació d’una massa arbrada i/o propi de zones
amb pendents forts i poca profunditat de sòl.
La categoria dels erms, juga un paper molt important i gens despreciable,
doncs reflexa el grau d’abandonament agrícola en el territori. Sovint se situen
en zones baixes-mitges de petits vessants o barrancs abancalats propi d’una
època passada on cada pam de terra suposava augmentar els ingressos de
l’agricultor donat els bons preus als que cotitzaven els fruits. En el context
actual de precarietat agrícola s’han abandonat aquests petits bancals donada la
seva escassa rendibilitat.
Així doncs, aquestes estructures de cultius abandonats (ametllers, olivers,
garrofers) tenen una superfície petita però al mateix temps connectada unes
amb les altres originant corredors de vegetació colonitzadora com herbassar
(Brachipodium retusum) i matollar (Pistacea lentiscus, Rosmarinus officinalis,
Genista scorpius, Rubus ulmifolius, etc) que sovint poden superar els 1’5-2m
d’alçada.

Figura 5.- Mapa que representa els Tipus Estructurals de Vegetació de la Serra de Cardó.
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4.5.- Distribució dels Models de Combustible
Les superfícies classificades com a no combustible, ocupen majoritàriament les
planes adjacents a la Serra i estan dedicades a conreus llenyosos de secà
(ametllers, garrofers i olivers) i en menor mesura a conreus de regadiu de
cítrics. No obstant, el criteri fonamental per classificar aquests cultius com a No
combustibles és que estiguessin completament llaurats, doncs és freqüent
veure camps de pastura o amb diferents graus d’abandonament i colonitzats
per vegetació espontània, que hem classificat com a model de combustible 1 i
2. Aquests formen el grup dels herbassars i ocupen una superfície d’un 20%.
Per altra banda trobem el grup NO combustible que inclou camps de cultiu
llaurats, tarteres, singles i zones forestals sense vegetació per on el foc no pot
propagar-se16.

Taula 2.- Superfície dels grups I models de combustible a la Serra de Montsià.
Grup model

Model de Combustible

Superfície
(ha)

Superfície (%)

Superfície per Tipus de
Models (%)

NO Combustible

0

513,4

7

7

1

1127,3

16

2

270,1

4

Herbassar-Matollar

2/5

264,9

4

4

Matollar-Fullaraca

4/8

52,2

1

1

4

2050,1

28

5

670,8

9

6

2061,2

28

7

770,5

11

Herbassar

20

Matollar

76

TOTAL

7267,1

El grup de matollar és el més extens de tots i aglutina els models de
combustible 4,5,6 i 7. Dintre aquest grup trobem dos subgrups amb la mateixa
16

Veure Plànol N 10. Models de Combustible
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representativitat (28% cadascun) que el formen el model 4 i el model 6. Això
ens indica el gran desenvolupament de matollar (alçades entre 1-2’5m) present
tant en estructures arbrades com no arbrades i erms. En menor mesura
destaquem el subgrup format pel model 7 localitzat en antics bancals on la
colonització de Pinus halepensis ha estat rellevant i s’ha format un sotabosc
amb espècies inflamables de gran alçada.
En resum, son estructures on la continuïtat horitzontal i la vertical (en cas de
massa arbrada) està garantitzada.

7
10%

Model de Combustible

0
1
7% 14%

2
3%

6
27%
4
26%

2/5
3%
4/8
1%

Figura 6.- Gràfic que
representa
el
percentatge
de
superfície ocupat per
cada
model
de
combustible.

5
9%

Figura 7.- Mapa dels Models de Combustible de la Serra de Cardó.
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4.6.- Patrons de Successió Vegetal
Des de meitat del segle XX estem patint un procés d’abandonament rural i
d’usos tradicionals com la ramaderia i altres aprofitaments de muntanya.
Conseqüentment, estem veient l’etapa colonitzadora d’espècies oportunistes i
de matollar, que amb el pas del temps, culminaran amb l’establiment del bosc.
Tanmateix, la manca d’aprofitaments forestals comporta un augment de la
càrrega i continuïtat entre combustibles que es fa palès en un territori cada
vegada menys antropitzat i amb una clara decadència de l’agricultura.
Exceptuant la part est i oest (pròxima al riu Ebre) del territori, que corresponen
a valls i zones fèrtils on trobem cultius de secà i regadiu, la resta està ocupada
majoritàriament per matollar.
Existeixen zones recobertes per matollar però mancades de coberta arbrada.
Aquest fet es justifica per ser zones on la freqüència i recurrència dels incendis
forestals és elevada i virulenta, fet pel qual impossibilita la germinació i/o el
creixement del regenerat arbori.
El pi blanc manté una dinàmica creixent respecte la colonització d’espais oberts
a la Serra, principalment camps de cultius abandonats, mentre que l’alzina es
manté en zones d’obaga, on les condicions són més fresques i humides i els
sòls estan més desenvolupats.
La tendència esperada en els pròxims anys és la de seguir incrementant
càrrega i continuïtat. No obstant, des de principis de segle aproximadament, ja
s’han plantejat mesures de gestió sobre aquesta Serra tals com la redacció de
Projectes d’Ordenació Forestal de forests públiques, d’aprofitaments ramaders
(malgrat el seu descens tant en nombre de pastors com de caps de bestiar), de
condicionament de pistes, redacció de plans vers l’extinció i prevenció
d’incendis forestals, etc.
Per tal de poder detallar la dinàmica que ha patit aquest territori, hem comparat
dos mapes d’usos del sòl; el de l’any 56-57 i el del 200217. El mapa d’usos de
l’any 56-57 no existeix com a tal, així que l’hem elaborat18 digitalitzant (a escala
1:8.000) sobre l’ortofotomapa mapa de l’any 56-57 diferents polígons a la
vegada que l’etiquetàvem amb una de les 4 classes establertes (1:Cultius;
2:Bosc clar; 3:bosc dens; 4: Nuclis Urbans).
17
18

Veure plànol N 11. Comparació de la vegetació de l’any 56/57 amb la del 2002.
Veure Mapa N 13. Usos del Sòl de l’any 1956/57
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Per altra banda, hem utilitzat el mapa d’usos del sòl del 2002 que ens ofereix El
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i
l’hem reclassificat amb les 4 classes abans esmentades, amb la fi de poder fer
a posteriori una combinació analítica de capes i analitzar l’evolució del territori.
Volem fer constar que la digitalització de la capa d’usos del sòl de l’any 56-57
ha estat un procés relativament difícil i laboriós a causa de la no òptima qualitat
dels ortofotomapes i que aquests eren en blanc i negre i no en color.
A continuació mostrem i analitzarem els resultats proporcionats per aquesta
combinació de capes.

Taula 3.- Matriu resultat de la combinació analítica de les capes d’usos del sòl de l’any 56-57
contra la capa d’usos del sòl de l’any 2002. Mostra la progressió, el manteniment o la regressió
en quant a superfície (ha), de les diferents classes digitalitzades. Llegenda: 1:Cultius; 2:Bosc
clar; 3:bosc dens; 4: Nuclis Urbans.
Classes

1

2

3

4

TOTAL

1

1185

2333,8

18,2

8

3591,1

2

74,6

2264,4

3,8

0,1

2352,1

3

62,6

1642,9

82,6

0

1803,1

4

10,6

3,8

0

17,6

33,7

TOTAL

1332,8

6244,9

104,6

25,7

7780

Aquesta matriu ens mostra l’evolució de les diferents classes digitalitzades en
la nostra àrea d’estudi. Per tal de comprendre millor aquesta taula, ho
exemplificarem explicant la fila Núm.1. La relació de la classe 1-1 (fila1,
columna1), indica el nombre d’hectàrees que no han patit modificació, és a dir,
terrenys agrícoles que l’any 56 es cultivaven i el 2002 se segueixen cultivant.
La relació 1-2 (fila1, columna 2) mostra el nombre d’hectàrees que eren cultius i
que han estat abandonades i per tant colonitzades pel bosc clar (generalment
bosc de pi blanc). La relació 1-3 reflecteix la superfície de cultius que ha estat
colonitzada i on s’ha instaurat un bosc dens. Finalment, la relació 1-4 mostra
els canvis d’usos que han patit els terrenys rústics de les proximitats dels
pobles, convertint-se en terrenys urbans.
El que més ens interessa d’aquesta taula és quantificar la superfície que ha
estat colonitzada pel bosc i localitzar-la en el terreny amb l’objectiu d’utilitzar-la
com una àrea oberta on poder instaurar alguna infraestructura de prevenció
d’incendis forestals, per ser zones a priori més accessibles i amb menor
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pendent. A l’Annex de Mapes, trobem el resultat de la combinació analítica de
les capes esmentades anteriorment en forma de mapa.
Per altra banda, aquesta eina ens ha permès comprovar el paper dels cultius
en la contenció de la propagació dels incendis forestals en aquesta zona. 19. En
el plànol, i fixant-nos en la dinàmica de la vegetació, hem localitzat zones
(marcades en color gris) que sembla que hagin participat activament a contenir
un o varis incendis forestals. Així doncs, es converteixen en punts o àrees
estratègiques que podran ser utilitzades en planificació.
Totes aquestes àrees eren cultius que en els últims anys han estat abandonats
i per tant colonitzats pel bosc. Cal doncs adoptar una estructura semblant o
igual a la dels seus principis com per exemple tornar a instaurar els cultius o
transformar i gestionar aquests espais com àrees obertes (pastures) o rodals
resistents.
Podem concloure que existeix una clara tendència a l’abandonament agrícola
(s’ha abandonat, aproximadament, un 50% de la terra cultivable en un període
de 50 anys) i a la vegada un clara colonització d’aquests espais per
herbassars, matollar o massa arbrada en funció del grau de successió vegetal
a la que es trobi.
Aquestes estructures d’erms solen classificar-se en un model 2o3 si es troben
en episodis inicials de successió i model 4 en la resta de casos. Aquestes
dades fan reflexionar sobre el tipus de model que imperarà tant en el present
com en el futur en el nostre territori i les greus conseqüències que se’n poden
derivar de cara a l’extinció d’incendis forestals.
La previsió futura que podem fer sobre els patrons de successió vegetal en
aquest territori és positiva ja que en els últims anys s’han redactat i aprovat
diferents Plans, entre ells Plans d’Ordenació Forestal (forests públiques
principalment) i el present Pla de Prevenció d’Incendis Forestals que intenten
donar cohesió i planificar el territori de forma més holística i eficient.
Un altre aspecte a favor de cara la gestió del territori és la conscienciació social
cap a la millora del medi ambient i les polítiques agrícoles, ramaderes i
forestals, on aquestes últimes, intenten afavorir principalment la gestió
conjunta (associacionisme) i l’industria forestal. En aquest sentit, pren un paper
fonamental la indústria i el mercat de la biomassa, actualment en voga i que
deixa nous reptes tant per a l’industria com per al gestor forestal.

19

Veure Plànol N 12. Dinàmica dels usos del sol i límits d’incendis –Serra de Cardó-
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5. Incendis històrics i tipologia dels incendis de la
Serra de Cardó
5.1.- Incendis ocorreguts dins el Perímetre de Protecció
Prioritària de la Serra de Cardó

Com a punt de partida per caracteritzar el present i poder albirar el futur, cal
analitzar el passat i extreure tots aquells factors que dinamitzen la nostra zona
d’estudi. Concretament, analitzarem i catalogarem el règim d’incendis històrics.
Així doncs, es recullen tots aquells incendis ocorreguts dins el PPP (extrets del
registre del Departament de Medi Ambient i del treball d’Oriol Pellisa titulat:
“Ecologia del foc del P.nigra a la Serra de Cardó-Boix”). Cal tenir en compte
que no es coneixen les coordenades del punt d’inici ni la delimitació física dels
incendis ocorreguts abans de l’any 1987.
En el gràfic següent, posem de manifest l’evolució del nombre d’incendis durant
el període 1966-2010.Es registren tots els incendis, inclús els incendis menors
de 30ha.

Freqüència
Núm. de focs

30
20
10

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

1968

1966

0

Anys
Figura 1.- Gràfic de recurrència de tots els incendis forestals que afecten als municipis
pertanyents a la Serra Cardó-Boix.

L’any 1978 marca el punt d’inflexió a partir del qual el nombre d’ignicions
emprenen un cicle d’oscil·lacions amb tendència alcista respecte el període 6678, caracteritzat per una tendència estable en el nombre d’ignicions.
Tanmateix, els anys (ordenats de major a menor severitat: 98-94-95-78-81-85)
més crítics corresponen al període 1978-2010
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Paral·lelament, il·lustrem la casuística d’ignició dels incendis registrats pel
Departament de Medi Ambient, durant el període esmentat anteriorment. Així
doncs, el nombre total d’incendis que afecta la Serra és de 356.

Línies
elèctriques
Abocadors
Fogueres
2%
2%
Accidents
1%
6%
Llamp
22%

Casuística
Desconeguda
16%

Crema
agrícola
26%

Intencionats
13%

Fumadors
12%

Figura 2.- Gràfic de causes d’ignició a la Serra Cardó-Boix. (Base de dades del Dept. de Medi
Ambient)

Existeix gran diversitat de causes que provoquen els incendis forestals en la
Serra de Cardó- el Boix, dels quals destacar-ne dos; les cremes agrícoles i els
llamps. Cal destacar aquesta última causa d’ignició com una de les que ha
provocat incendis més severs al conjunt de la Serra. Així, algunes de les
estructures arbrades millor conservades de pinassa adulta (>200 anys)
presenten ferides de foc a l’escorça, associades a focs de baixa intensitat i
elevada recurrència com a indicatiu de l’existència d’un règim natural de focs
de llamp.
Gran part dels incendis catalogats com a fumadors, accidents i intencionats,
han ocorregut prop de pistes forestals, camins, sendes i refugis. Per tant, un
correcte manteniment de les vores d’aquestes vies reduirà el risc d’incendi per
accident de trànsit i negligències com el llançament de burilles.
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Figura 3.- Gràfic que il·lustra la superfície anual afectada pels incendis més rellevants dins el
PPP de la Serra Cardó-Boix en el període 1967-2010
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5.2.- Incendis Històrics
L’anàlisi dels incendis històrics ajuda a interpretar els patrons de propagació i el
desenvolupament dels incendis. A partir d’aquest anàlisi es poden replicar
desenvolupaments de diferents incendis en funció de la ubicació de la ignició i
la situació sinòptica associada (vent de NW, anticicló d’estiu, subsidència). Això
permet determinar els punts crítics, les oportunitats i els requeriments
d’infraestructures mínimes per poder establir una estratègia d’extinció eficaç i
segura.
En aquest apartat es recullen els principals incendis que han afectat la Serra de
Cardó-Boix, caracteritzada per una recurrència de grans incendis bastant
elevada.
Taula 1.- Detall dels incendis més importants ocorreguts a la Serra Cardó-Boix.
Ra; Rasquera, Ti; Tivenys, Be; Benifallet, Pe; el Perelló.

Data
21/07/67
21/07/78
18/07/81
10/07/93
27/08/95
12/06/98
5/07/05

Municipis
Ti,Be,Ra,Pe
Ti,Be,Ra,Pe
Ra
Pe
Be,Ra,Pe,Ti
Be,Ti
Be

Causa
Llamp
Desconegut
Llamp
Desconegut
Accident
Línia elèctrica
Llamp

Superfície (ha)
2500
2800
1000
1300
5000
500
130

La majoria d’aquests incendis han tingut un ressò mediàtic important que
mostra la preocupació social envers als incendis forestals i més si aquests
assoleixen grans dimensions.
Citem com exemple la pàg. 64 del diari ABC del dimecres 30-08-1995:
“Con 4.000 ha arrasadas, el incendio de la tarraconense Sierra de Cardó ha duplicado en tan
solo dos días las hectáreas calcinadas en lo que llevamos de verano. La disminución de la
fuerza del viento, que ayer soplaba a 20km/h, facilitó las tareas de extinción, por lo que los
bomberos preveían poder controlar el único frente activo (...). Como medida de prevención, los
bomberos tuvieron que desalojar unas cinco masías de la zona, así como algunos rebaños que
pastaban por la zona, y se activó el primer nivel del Plan de Protección Civil de Emergencia por
Incendios Forestales en Cataluña ...”
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5.3.Tipologia dels incendis
Farem una primera aproximació del règim d’incendis present a la Serra de
Cardó-Boix utilitzant la informació subministrada per Marc Castellnou en la
jornada tècnica efectuada al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
aquest any 2011 titulada “la prevenció dels Grans Incendis Forestals adaptada
a l’Incendi Tipus”.
A partir de la informació extreta del mapa de zones homogènies de règim
d’incendis, es pot comprovar que la tipologia dels incendis que afecten a la
Serra de Cardó en funció de la superfície cremada. Principalment ens afecten
incendis amb relleu, seguits d’incendis de tempesta i convecció. Al llarg
d’aquest capítol tractarem amb més profunditat aquesta tipología d’incendis.

Figura 4.- Classificació dels Incendis Tipus per les diferents zones de règim homogeni d’incendis (ZHR)
segons Cista et al (2011)
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L’estudi de les condicions sinòptiques es realitzarà dels incendis citats en la
taula anterior i aquestes quedaran recollides en l’Annex de Meteorologia .
Podem diferenciar fins a tres tipus de condicions, seguint la metodologia de
Castellnou, M (1997).


Tipus A: Típica de vents de NW i Ponent, recordem que es tracta d’una
situació de primavera i tardor, afavorida pel flux atmosfèric de l’oest quan
es situa un centre d’altes pressions sobre l’Atlàntic i un de baixes sobre
l’est Mediterrani. La intensitat del vent de mestral (també anomenat cerç
en aquesta zona) depèn a la vegada de la diferència de pressions entre
aquests centres.. Una variant menys agressiva d’aquesta situació és la
d’oest, doncs projecta vents continentals cap a les nostres terres,
contribuint a que els vents siguin extremadament secs i eixuts afavorint
la disponibilitat de combustible i l’augment de la temperatura (J. Reverté,
2002).
Figura 5.Condició sinòptica
Tipus A



Tipus B: Aquesta es correspon amb l’esmentada situació de tronades
seques del sistema ibèric, que es desenvolupa durant l’estiu degut a un
centre de baixes pressions sobre la Península, originat per l’escalfament
i la conseqüent convecció de l’aire, tot plegat origina la inestabilitat
necessària per al desenvolupament i la propagació dels incendis, en
aquesta situació solen dominar els vents locals i topogràfics (Martínez,
1996). Diferents autors han identificat dos situacions post-tempesta,
aquestes fan que els focs originats per llamp es propaguin de forma molt
diferent. Tant Hernàndez et al (1995) com Marc Castellnou (1997)
diferencien dos variants, bàsicament es tracta de l’entrada de mestral
(B1) o la continuació dels vents locals i topogràfics després de la
tempesta (B2).
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Figura 6Condició sinòptica
Tipus B



Tipus C: Aquesta es presenta com una falca anticiclònica sobre la
Península, és típica d’estiu quan l’anticicló de “las Azores” ens afecta
completament, i és sinònim d’estabilitat atmosfèrica. Provoca l’entrada
de vents de llevant i de Garbí i un augment de les temperatures
considerable en les hores punta del dia, mentre que la humitat se sol
mantenir elevada a causa de la procedència de l’aire; la combinació
provoca una elevada sensació de xafogor. Aquesta situació sol venir
acompanyada d’entrades d’aire SubSaharià en alçada, fet que reforça
l’aparició dels vents topogràfics.

Figura 7.Condició sinòptica
Tipus C
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Les tres figures anteriors mostren les condicions sinòptiques tipificades. Els
colors diferencien els continents, els cercles negres representen les isoclones,
la lletra B indica Baixa Pressió, la lletra A indica Alta Pressió i la lletra B entre
dos cercles indica Baixa Pressió Relativa. (Extret de Pellisa. O. “Ecologia del
foc del P.nigra a la Serra de Cardó”).
Segons el flux atmosfèric, les 3 tipologies es combinen donant situacions
intermitges, com per exemple en el cas B1 i B2.
Taula 2.- Condició sinòptica dels incendis més importants de la Serra Cardó-Boix.

Data
21/07/67
21/07/78
18/07/81
10/07/93
16/09/95
12/06/98
5/07/05

Situació
Sinòptica
B1
A/B/C
B1
C
A
C

5.3.1.- Propagacions Generals dels Incendis
Per tal de fer-nos una idea general de les característiques del foc a la Serra, cal
avaluar la propagació, observant el perímetre de cada incendi i resumint llur
tendència general, ja que en un mateix incendi trobem propagacions força
diferents.
En aquesta caracterització tindrem en compte el comportament del foc en
serralades properes (Tivissa-Vandellós i el Port Tortosa-Beseit) i el treball citat
anteriorment de Pellisa. O. Així doncs, apareixen dos propagacions generals
que resumim en:

20



Propagació per carena20: el foc avança seguint l’eix de la carena que es
troba en la mateixa direcció que el vent regnant, normalment el vent
general. Llavors, a gran escala, el incendi avança fortament de cap
mentre que la cua es manté estable.
Aquests focs es comporten violentament quan ascendeixen (màxima
alineació amb l’eix) i creen focs secundaris i ambient de foc de llargues
distàncies quan descendeixen.



Propagació de Barranc o Topogràfica: El foc va salvant el relleu ajudat
per corrents convectius i locals, l’avanç del foc sol ser ascendent a gran

Veure Plànol N 12. Focs de carena sobre MDT
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escala, però sempre dependrà de l’orografia de l’emplaçament. Aquests
focs es caracteritzen per tenir un major front actiu respecte els focs
anteriors i amb major virulència quan es troben dins una olla topogràfica.
El incendi abasta la conca i les vessants de les conques veïnes. Es sol
donar en condicions d’estabilitat i falca anticiclònica, encara que molts
incendis de llamp es propaguen topogràficament seguint la situació
sinòptica B.2 ja esmentada.
A continuació s’agrupen els incendis segons la seva propagació (de carena o
topogràfica), Segons la propagació general i detallant els termes municipals i la
superfície del incendi. Es remarquen els incendis més rellevants i objecte
d’estudi21.
Taula 3.- Classificació dels incendis més important
RAS: Rasquera; TIV:Tivenys; PE:Perelló; BENI: Benifallet

Focs de Carena
1935- RAS,TIV,PE- >1500ha
1967- RAS,TIV,BENI,PE- 3000ha
1981- BENI, RAS- 800ha
1995- RAS,TIV,BENI,PE- 5000ha
Focs Topogràfics
1923- RAS,TIV,BENI,PE- >1000ha
1934- RAS- >500ha
1942- TIV,BENI- >400ha
1950- RAS- 130ha
1951- BENI- 10ha
1962- RAS,BENI- 200ha
1966- BENI- 10ha
1978- RAS,TIV,BENI,PE- 2800ha
1985- TIV- 25ha

21

Veure Plànol N 13. Focs de Carena sobre MDT
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5.4.- Situacions Sinòptiques amb capacitat de generar Grans
Incendis
Després d’analitzar i agrupar els incendis segons condicions sinòptiques i
propagacions generals, obtenim la localització de 3 tipus d’incendis
diferents(Pellisa.O):
-

-

-

La Cova Negra al terme de Tivenys, la Font del Teix a Rasquera i les
crestes més altes es relacionen amb els incendis de llamps. La
propagació d’aquests incendis depèn de la situació sinòptica que entra
després de la tempesta: 1.1: Donant incendis que s’alineen en carenes
quan entra el vent de NW (Tivenys 67, Rasquera 81). 1.2. Donant
incendis de baixa intensitat quan es propaguen amb estabilitat i de forma
topogràfica (Rasquera 42, 62).
Les carenes de Rasquera, Cardó i el Boix es familiaritzen amb incendis
conduits clarament per vent de NW seguint el foc les mateixes carenes
disposades segons aquesta direcció, i ocasionalment incendis de grans
dimensions i intensitats que afecten tots els termes municipals, però que
acaben sempre al terme del Perelló (Cardó 95, Tivenys 67, Rasquera
81).
Per últim tenim les capçaleres de Vallpalmera, al terme de Tivenys on
els focs si donen condicions d’estabilitat i onada de sud, propagant-se
de forma topogràfica i fent-los arribar a la Creu de Santos, el punt més
alt de la Serra de Cardó (Cardó 23, Tivenys 42 i 78).

Tanmateix, és important destacar que l’aparició d’incendis forestals a la zona
manté una estreta relació amb la pluviometria primaveral, estiuenca i anual.
Així doncs, quan es donen episodis de sequera existeix una gran probabilitat
que hi hagi un incendi forestal i que aquest sigui de grans dimensions.
El vent de mestral juga un paper molt important a l’hora de propagar els
incendis juntament amb les condicions de sequera pròpies dels mesos d’estiu
però més acusades en aquesta zona meridional de Catalunya. Així doncs, el
fort vent també suposa una limitació important per als mitjans d’extinció,
especialment els aeris que es poden veure limitats durant l’extinció.
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Un apartat important a tractar és l’anàlisi de la freqüència i recurrència dels focs
que han afectat la zona, per determinar quins indrets són més propensos a
acollir aquesta pertorbació.
A continuació es tipifiquen les freqüències en: <25 anys de freqüència entre
focs, en 25-50 anys entre focs i en >50 anys entre focs. Aquests resultats
s’il·lustren en la figura següent.
Per altra banda, hem elaborat un mapa que mostra la recurrència entre focs,
entesa com el nombre de vegades que una zona ha patit un foc.

Figura 8.- Mapa de freqüència de foc del PPP

Figura.9.- Mapa de recurrència d’incendis
forestals del PPP

La Serra de Cardó és una zona on s’inicien els incendis i aquests es propaguen
ràpidament cap a la Serra del Boix seguint les crestes de la serra.
Les zones amb menor recurrència estan associades a zones agrícoles o cultius
i les de major recurrència en zones mitges o altes de la Serra.
Així, amb aquests dos mapes extrets de l’estudi dels diferents incendis
històrics, podem deduir de manera clara, quines zones són més susceptibles a
patir un incendi forestal.
Tanmateix, es converteix en una eina molt útil de cara la planificació territorial,
doncs pot ser utilitzat com un condicionant superposat pel planificador a l’hora
d’establir infraestructures i zones vulnerables.
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6. Simulació

6.1. Informació per realitzar les simulacions
La base sobre la que els programaris, Farsite® i FlamMap®, realitzen les
simulacions és amb el “Landscape (LCP)”. Aquest representa la realitat física
de l’escenari de simulació amb l’agrupació de diferents capes. L’arxiu resultant
conté la informació del model digital del terreny (MDT), les orientacions, el
pendent, el mapa de models de combustible i el mapa de coberta de copes.
Tanmateix, podem introduir al programa tres capes addicionals que són la
relació entre copes, l’alçada de la primera rama verda i l’alçada de l’arbrat.
La resolució espacial de la informació introduïda és de 15 x 15 m, sent la base
el Model d’Elevacions del Terreny de Catalunya 15 x 15 m de l’ICC.

També es imprescindible per la realització de les simulacions la introducció de
les dades meteorològiques que es van registrar a la zona durant l’episodi
simulat. Aquestes dades recollides per les estacions meteorològiques de la
Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) del Servei
Meteorològic de Catalunya, s’introdueixen a les simulacions a través dels arxius
“weather” i “wind”. Aquestes dades estan recollides a l’Annex de Simulacions
d’aquests treball.
Cal tenir en compte que els simuladors necessiten les dades de vent a 10m
d’alçada i calculat en km/h. En el nostre cas, les mesures estan fetes seguint
aquest criteri i per tant no caldrà realitzar cap mena de conversió.
Com a Input imprescindible dels programes de simulació utilitzats cal
confeccionar un mapa de Fracció de Cabuda Coberta (FCC) de tot el territori a
analitzar. En el nostre cas, hem dividit el territori en tres tipus de FCC; major o
igual a 60%, inferior al 60% o 5% que correspon als cultius i nuclis urbans. Hem
optat per a aquesta simplificació doncs hi ha estudis i experts consultats
(comunicació personal al Sr. Marc Castellnou i Dr. Domingo Molina) que
afirmen que per a aquest territori en concret, una FCC ≥60% pot propiciar focs
de capçades. Posem com a exemple una diapositiva extreta de la jornada
tècnica titulada “La prevenció de grans incendis forestals adaptada a l’incendi
tipus” que va tenir lloc al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (Solsona) el
dia 27 d’octubre del 2011.
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Figura 1.- Diapositiva que mostra
la relació entre FCC i la capacitat
de generar focs de capçades.
Extreta de la jornada tècnica
titulada “La prevenció de grans
incendis forestals adaptada a
l’incendi tipus” que va tenir lloc al
Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya (Solsona) el dia 27
d’octubre del 2011

6.2.Simulació dels incendis de disseny

L’estudi d’incendis històrics permet observar que davant la mateixa situació
sinòptica, el foc es propaga seguint esquemes de propagació similars. Així
doncs, el mateix incendi tipus no implica el mateix comportament del foc però sí
manté l’esquema de propagació de l’incendi i la possibilitat de generar un GIF
que sobrepassi la capacitat de control dels medis d’extinció.

Per detectar zones amb major probabilitat de situar-se fora de capacitat
d’extinció, la propagació dels incendis pel territori i localitzar punts crítics s’ha
considerat 5 localitzacions i s’han simulat amb el simulador estàtic FlamMap®
(1) i el dinàmic FARSITE® (4).
Els incendis de disseny o històrics ens proporcionen un coneixement afegit
davant la tasca de prevenció i extinció d’incendis forestals en base a un patró
d’incendis conegut i identificat.
La identificació i interpretació d’aquests incendis permet dirigir les actuacions
de prevenció de forma estratègica i eficient davant potencials ignicions
declarades a la zona d’estudi. Així doncs, aquestes actuacions creen petites
vulnerabilitats en la propagació o intensitat del foc que poden ser utilitzades pel
medis d’extinció per al control o la eradicació (parcial/total) del incendi de forma
segura i eficient.
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La relació de superfície afectada amb la simulació lliure i la simulació amb
obres de prevenció planificades les explicitarem en forma de resum en l’apartat
7.4 titulat; Valoració de l’efectivitat de les mesures proposades.
S’han simulat 4 situacions localitzacions diferents, 1 incendi històric (95) i 3
situacions suposades.
Simulacions:
- Incendi de Cardó del 27/08/1995.
- Simulació suposada de l’ermita de St.Domingo.
- Simulació suposada d’un incendi a la part baixa del Balneari de
Cardó.
- Simulació suposada d’un incendi a la Carretera Benifallet-Rasquera.

6.2.1.- Simulacions Estàtiques

Simulacions estàtiques: programa FlamMap® (obtindrem:longitud de flama,
velocitat de propagació, activitat de capçades).
Mitjançant aquest programa hem suposat fins a 100 ignicions diferents per tota
l’àrea d’estudi a fi d’obtenir els paràmetres de velocitat de propagació, activitat
de capçades i longitud de flama generals i més probables de tot el territori.
Seguidament, farem una reclassficació de cadascuna d’aquestes tres capes en
funció dels valors llindars que ens determinen si estem dintre o fora de
capacitat d’extinció. Aquests valors llindar que ens determinen la capacitat
d’extinció són:


1,2 km/h (20m/minut) en Velocitat de Propagació.



3 metres per a la Longitud de Flama.



Activitat de capçades, tant de tipus Actiu com Passiu.

Com a resultat de la combinació d’aquestes 3 capes obtindrem el mapa de
Capacitat d’extinció, prèvia reclassificació dels valors de cada capa.
Pel que fa a l’activitat de capçades recordar que existeix una gran quantitat de
superfície catalogada com a bosc clar (FCC inferior al 60%) que pràcticament
ocupa la meitat de la superfície total analitzada i l’hem aproximat al valor de
FCC=40% a l’hora d’introduir les dades al simulador. Per altra banda, la
categoria FCC=5% correspon a espais oberts i cultius i la classe FCC major del
60% l’hem aproximat a una FCC=80% a l’hora d’introduir les dades al
simulador. Aquestes últimes dos categories (FCC 5 i 80%) ocuparien la resta
del territori i més o menys ho fan a parts iguals.
Per tal d’optimar la simulació hem introduït altres dades referents a les
capçades dels arbres del nostre territori. Aquest es caracteritza per tenir arbres
amb una alçada mitja d’uns 8 m i una alçada a la primera rama viva de 1,5 m
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tal i com hem pogut comprovar en les nostres estades a camp. Totes aquestes
dades queden reflexades a l’Annex de Simulacions.
Tot seguit mostrem els outputs de les simulacions amb el programa Flammap,
concretament un mapa de velocitat de propagació, longitud de flama i activitat
de capçades.

Velocitat de Propagació

Figura 2.- Output de Flammap; Velocitat de Propagació. En color verd la velocitat de flama
dintre de capacitat (inferior a 20m/min).

Longitud de Flama

Figura 3.- Output de Flammap; Longitud de Flama. En color verd flames inferiors o igual als
2m (dintre de capacitat).
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Activitat de Capçades

Figura 4.- Output de Flammap; Activitat de Capçades. En color verd (0) foc superficial, en
color grog (1) Antorxeig, en color taronja (2) foc passiu de copes i en color roig (3) Foc actiu de
copes.

Mapa de Capacitat d’Extinció22

Figura 5.- Mapa de Capacitat d’Extinció obtingut amb FLAMMAP en la simulació lliure. S’han
utilitzat 100 simulacions diferents arreu del territori per determinar la capacitat d’extinció.
22

Veure Mapa N 15. Capacitat d’Extinció (Simulacions estàtiques)

78

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals a la Serra de Cardó

7 de març de 2012

Existeixen poques zones fora de capacitat d’extinció però aquestes es troben
disperses en diferents punts del territori.
Observem que la carretera TV-3021Rasquera- Balneari de Cardó (part central
de la imatge) es converteix en una peça clau que compartimenta el territori en
dos. Al mateix temps és un eix pròxim a aquestes zones de risc que hem
determinat i també és una via on és probable que si produeixi alguna ignició
(trànsit rodat i turistes). Malgrat aquesta dualitat, cal emprendre mesures
preventives sobre aquest eix ubicat estratègicament dintre l’àrea d’estudi.
Tant amb les simulacions estàtiques com dinàmiques albirem conèixer el
comportament del foc en el nostre territori amb l’objectiu de reduir les zones
fora de capacitat d’extinció, veure quins recursos podrien veure’s compromesos
davant un incendi forestal i planificar estratègicament obres de prevenció que
redueixin la magnitud i propagació del incendi i puguin ser utilitzades pels
medis d’extinció de forma eficaç i segura.
Tot seguit analitzarem el comportament del foc i les zones estratègiques de les
diferents simulacions proposades.

6.2.2.- Simulacions Dinàmiques

Simulacions dinàmiques: programa FARSITE (propagació del foc en l’espai i
el temps pel territori).
El simulador dinàmic FARSITE s’ha utilitzat per estimar el temps d’arribada del
front dels incendis i la superfície potencialment afectada en cert període de
temps. Al mateix temps ens ha permès conèixer el comportament del foc, la
capacitat d’extinció i proposar diferents mesures preventives.
En aquest apartat, no simularem cap incendi produït per Llamp (condició tipus
B) ja que aquests, en general, es produeixen a les parts més elevades de la
Serra i no ens permeten tenir una visió global i holística de la seva propagació
cap a la Creu de Santos i Serra del Boix. Malgrat això, cal considerar aquesta
situació en la futura redacció de la resta del Pla de Prevenció de la Serra de
Cardó-el Boix (la part sud) així com la situació tipus C provocada per una falca
anticiclònica sobre les Azores, que produeix vent de Llevant i de Garbí.
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Simulació 1: Incendi del 27/08/1995
Condicions sinòptiques 1995 CARDO

27 d’Agost. Temperatura a 850hPa

28 d’Agost. Temperatura a 850hPa

27 d’Agost. Altura Geopotencial a 500 hPa

28 d’Agost. Altura Geopotencial a 500 hPa

Presència d’un gran anticicló a l’atlàntic que
cobreix amb el seu radi tota la Península.
Entrada de vent de component NW.
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Per tal de poder simular aquest gran incendi forestal que patí la Serra de
Cardó-el Boix, intentarem recrear les condicions (vent, temperatura, humitat del
combustible...) que es van donar en aquells dies d’estiu de l’any 1995.
Per tal de complir les premisses anteriors de la forma més veraç i eficaç
possible, hem acudit a les estacions meteorològiques més properes a la Serra
de Cardó integrades dintre la base de dades de la Xarxa d’Estacions
Meteorològiques Automàtiques (XEMA) per recopilar informació meteorològica
dels dies 24/08/1995 fins el 02/09/1995. Desgraciadament, aquesta xarxa no
ens ofereix dades de l’any 1995 o anteriors (en general) per tant, com a segona
opció hem recorregut a les dades meteorològiques registrades per l’Observatori
de l’Ebre (Tortosa). En aquest cas, sí disposaven de dades meteorològiques
(vent, temperatura, humitat relativa) de l’any esmentat. Així doncs, admetrem
com a vàlids aquests registres malgrat ser una estació que ens pot semblar a
priori, una mica apartada (uns 25km. aproximadament) de la nostra Serra.
Totes aquestes dades podem trobar-les detallades a l’Annex de Meteorologia i
l’Annex de Simulacions.
Aquest incendi provocà un gran ressò mediàtic tant en la societat com en el
propi cos de bombers, doncs fou una pertorbació que aquest col·lectiu analitzà
posteriorment amb detall i n’extragué conclusions molt enriquidores tant en
tècniques i tàctiques d’extinció com en planificació de l’operatiu d’extinció ,
escrivint així un nou capítol de reptes i lliçons apreses en la història del cos de
bombers.
Veieu l’Annex de Simulacions en el que recollim tota la informació referent al
incendi de Cardó de l’any 1995. Tot seguit citarem textualment una breu
descripció dels fets recollida pel diari ABC del dia 29-08-1995 i que apareix a
l’Annex esmentat:
“El mayor incendio forestal declarado este año en Cataluña ha calcinado desde el
domingo más de 1.500 hectáreas de pinos y matorrales, según Medi Natural de la
Generalitat, entre los términos municipales de Rasquera y El Perelló, en las comarcas
de la Ribera d'Ebre y el Baix Ebre. […] A última hora de ayer, el fuego seguía
avanzando sin control en dirección al municipio de El Perelló, donde se posó una
intensa y sofocante humareda que provocó cierta alarma entre la población. El
siniestro se inició a las 14 horas del pasado domingo al incendiarse una furgoneta que
había colisionado contra un árbol, en la carretera local que enlaza la localidad de
Rasquera, en la Ribera d'Ebre, con el antiguo balneario de Cardó, en Benifallet (Baix
Ebre) […]. Los bomberos lo dieron por controlado a las 21 horas y todo hacía suponer
que podría extinguirse a lo largo de la madrugada de ayer. El resultado fue totalmente
al contrario. El fuerte viento propició que las llamas se reavivaran alrededor de las tres
de la madrugada de ayer y que avanzaran rápidamente desde la sierra de Cardó, entre
Rasquera y Benifallet, hacia la sierra del Boix, […] término municipal de El Perelló.
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Además de este foco, el incendio presentaba otros dos frentes, aunque menos
importantes: uno cerca del manantial de Cardó y otro próximo a Rasquera”.
Així doncs, hem començat la simulació el dia 27/08/1995 a les 14:00 tal i com
detalla aquest article i els documents del departament de bombers i l’hem
acabat el dia 28/08/1995 a les 21:00, hora en la que es va donar el incendi per
controlat, malgrat que per canvis en les condicions meteorològiques no acabés
sent així. A partir d’aquest límit de temps, el foc ja s’encara cap a la Serra del
Boix, zona “fora” del nostre àmbit d’estudi.
Tal i com figura als documents tècnics dels Bombers de la Generalitat de
Catalunya, hem agafat com a punt d’inici el lloc en el que va patir l’accident el
camió propietat de l’empresa embotelladora que respon a les següents
coordenades: X: 296100 Y:4536900

Figura 6.- Vista panoràmica del Balneari de Cardó i la carretera que l’uneix amb el poble de
Rasquera. Senyalat amb la fletxa vermella el punt d’inici del incendi, produït per un accident
d’automòbil.
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Figura 7 .- Simulació lliure del incendi de l’any 95. Distingim amb un cercle blau el Balneari de
Cardó i amb la fletxa vermella el punt d’inici. El perímetre més exterior de color negre correspon
al perímetre real del incendi de l’any 1995 i les altres línies de diferents colors són les isocrones
horàries del incendi simulat. Veiem com el perímetre del incendi real s’estén per la Serra del
Boix.

El foc ascendeix la zona d’obaga corresponent al Balneari de Cardó fins arribar
a la carena on es troba amb el fort vent general que propaga el incendi en
direcció est, nord-est i nord (Serra del Boix). Tanmateix, el incendi no adopta
una magnitud important fins que no ha arribat a cotes intermitges-altes o
intermitges de la vessant (de solana principalment) possiblement per ser
aquesta, una zona receptacle de material rodant i paveses (focus secundaris)
creant així nous punts d’ignició.
Recordem també que les tasques d’extinció es complicaren a causa de canvis
de vent general que hi va haver durant el incendi i a la vegada agreujat pels
canvis que podia provocar la pròpia topografia.
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Tot seguit avaluarem diferents mesures de contenció d’aquest tipus d’incendis
tenint en compte les infraestructures presents (camins i corriols) com possibles
àrees, ubicades en punts crítics, sobre les que puguem actuar.

Figura 8.- Simulació del incendi de 1995 amb infraestructures de prevenció d’incendis
forestals. Tot el conjunt de línies de colors mostren les diferents isocrones horàries (el incendi
simulat comença a les 14h del dia 27).El punt d’inici és el mateix que en la imatge anterior i
també es representa el perímetre del incendi real de l’any 1995.
Les línies morades representen franges de baixa càrrega de combustible, la línia gris mostra la
intervenció (“neteja”) sobre un sender i els polígons marrons corresponen a àrees obertes amb
un ús de pastura.

Com veurem en les posteriors simulacions, el Camí dels Monredons i la
carretera Rasquera-Balneari de Cardó formen una compartimentació clau del
territori i a la vegada tenen una ubicació estratègica en el mateix de cara a la
prevenció i extinció d’incendis forestals.
Un altra estratègia de prevenció ens l’aporten les àrees obertes, és a dir, es
tracta de zones que en un temps passat foren cultius o pastures i que a causa
de l’abandonament agrícola, principalment, han estat colonitzats per matolls i
pinedes. D’aquí la necessitat de recuperar aquestes àrees “obertes” i donar-los84
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hi un ús de pastura assolint l’objectiu de reduir la càrrega de combustible en
una zona estratègica que pot ser utilitzada pels medis d’extinció com a
oportunitat d’atac i a la vegada ser una zona que ofereixi altres avantatges
sobre tot el conjunt de la Serra.
Podem concloure que la simulació lliure s’ha ajustat bastant al perímetre real
del incendi i que hem recreat unes condicions bastant semblants respecte les
que iniciaren i propagaren el incendi de l’any 1995.
Es donà un episodi de vent de mestral (general) que al penetrar a la Serra i
durant certes hores, adoptà formes molt diverses, tant en direcció com en
magnitud, dificultant així les tasques d’extinció.
La nostra àrea d’estudi es caracteritza per ser propensa a iniciar incendis
forestals que es propaguen ràpidament pels colls de les muntanyes i que van
cap a la Serra del Boix, generalment essent focs amb vent i pendent a favor.
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Simulació 2: Ermita de Santo Domingo
Com cada any per festa major (4 d’agost), els habitants de Rasquera dediquen
una romeria al seu patró St Domingo de Guzmán a l’ermita que fa honor el seu
nom i la professor de l’Encontre, a la mateixa ermita, per Setmana Santa.. Així
doncs, l’ermita compta amb un grup d’instal·lacions com un parc infantil,
barbacoes i taules que possibiliten l’oci i el gaudi de la festivitat. També acull
turistes i excursionistes durant l’any doncs ofereix una vista panoràmica de la
Ribera d’Ebre i del poble de Rasquera.
L’ermita es converteix en un punt estratègic a l’hora de planificar, doncs és un
possible punt d’ignició d’incendis forestals.
Localització:
Situada a 1km del poble de Rasquera. (X:297722, Y:4541553 )

RASQUERA

Figura 9.-Vista panoràmica de l’ermita de St.Domingo (cercle grog) i el poble de Rasquera
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Figura 11.- Ermita de St.Domingo

Figura 13.- Barbacoes de l’ermita de St.Domingo
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Simulació:
Hem suposat que el incendi comença a l’ermita de Sant Domingo a les 11a.m.
del mes d’agost, considerant una possible ignició per descuit de les barbacoes
instal·lades en aquesta ermita o algun accident o negligència (cigarro) per part
dels peregrins o turistes.
Les condicions suposades són de fort vent (resultat de fer la mitjana dels valors
mitjos de velocitat màxima absoluta) de 20km/h durant tot el dia (Veure Annex
3.2). Hem agafat aquesta fórmula per tenir més marge de seguretat que
agafant el valor resultant de fer la mitja de tots els valors de vents registrats.
Durant les hores més crítiques (migdia de la 1 fins les 3) hem incrementat el
vent agafant com a referència el valor resultat de fer la mitjana dels valors
mitjos de velocitat màxima (12m/s). Totes aquestes dades i les corresponents a
temperatura, humitat, etc. queden reflexades a l’Annex de Simulacions.

Figura
14.SIMULACIÓ
LLIURE amb Farsite. Vista
panoràmica de la zona d’estudi
(rosa).
Les
isocrones
resultants de la simulació lliure
estan marcades en diferents
colors.
El
Camí
dels
Monredons està senyalat amb
la fletxa groga. Amb la fletxa
taronja assenyalem un altre
camí estratègic que compliria
els mateixos objectius que
l’anterior. En aquest cas la
carretera TV-3021 no està
assenyalada en aquesta figura
però sí en la següent com a
via estratègica en la que
s’efectuarà una faixa de baixa
càrrega de combustible.

El gran eixamplament entre isocrones és degut principalment pel fort vent de
mestral present en la zona. Per altra banda, el flanc esquerra queda confinat
pels camps de cultius i el flanc dret es propaga vessant amunt dirigint-se cap al
Balneari de Cardó i la Serra del Boix.
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Figura 15.- SIMULACIO
AMB
OBRES
DE
PREVENCIO
amb
el
programa Farsite. Les
isocrones resultants de la
simulació
lliure
estan
marcades en diferents colors.
Les línies gruixudes de color
morat són la carretera
Rasquera-Cardó i el Camí
dels
Monredons
respectivament
on
s’ha
efectuat una faixa de baixa
càrrega de combustible. Les
superfícies ressaltades amb
color taronja, són àrees
estratègiques.

Outputs de la Simulació amb Farsite
El programa Farsite ens ha proporcionat les sortides de velocitat de
propagació, longitud de flama i activitat de copes, entre d’altres. Com a resultat
de combinar aquestes tres capes adequadament, obtenim un mapa de
Capacitat d’Extinció (el valor 1 i 2, color verd i taronja respectivament, respon a
zones dintre de capacitat d’extinció i les àrees amb valor 3, color roig, a zones
fora de capacitat d’extinció).
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Figura 16.- Mapa de Capacitat d’Extinció de la

Figura 17.- Mapa de Capacitat d’Extinció de la Simulació

Simulació LLIURE.

amb OBRES DE PREVENCIÓ.

Els incendis dirigits per vent solen tenir perímetres allargats i altes
velocitats de propagació, com és el nostre cas.
La nostra actuació preventiva estarà orientada a aturar o retardar l’avanç
del cap o del flanc dret (calent) que podria comportar-se com a cap i
sobrepassar la capacitat d’extinció dels nostres medis.
Així doncs, el Camí dels Monredons (senyalat amb la fletxa groga) es
converteix en un punt estratègic capaç de mitigar o aturar l’avanç del cap
del incendi i de la potencial expansió del flanc dret. El camí assenyalat
amb una fletxa taronja també el considerarem com a element estratègic
ja que compleix els mateixos requisits que el Camí dels Monredons.
Com podem observar, les àrees obertes planificades tenen un paper
rellevant en el territori, doncs estan ubicades en zones tipus 2 (color
taronja), és a dir, llocs que compleixen 2 de les 3 premisses per generar
un GIF i per tant, la nostra intervenció contribueix a controlar l’avanç del
incendi i fer-lo menys virulent. Tanmateix, tractar aquestes àrees evita
construir la cara infraestructura d’una faixa auxiliar a banda i banda de
pista o obres similars. Per acabar, aquestes àrees obertes amb condició
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de “pastures” proporcionen aliment a les cabres (domèstiques i/o
salvatges) de la zona.
Analitzant amb més detall els efectes de les infraestructures proposades
en aquestes simulacions, podem afirmar que reduirem aproximadament
en un 48% la superfície afectada pel foc la categoria tipus 2 i en un
46% la categoria tipus 3, ambdós segons la simulació de propagació
lliure.
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Simulació 3. Incendi sota el Balneari de Cardó

Figura 18.- Vista panoràmica del Balneari de Cardó i el seu entorn. La fletxa de color roig
simbolitza el possible punt d’ignició.

Simulació
Suposem una possible ignició a la part baixa del Balneari de Cardó on
existeixen prop d’una desena de masos i on hi transcorre la carretera
Rasquera-Cardó a les proximitats com a una altra possible font emissora
d’ignicions.
El període de simulació serà de les 11h fins a les 15.30h
En aquest cas, ens trobem davant un incendi amb vent i pendent a favor que es
propaga per vessants i per un entramat de barrancs.
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Figura 19.- Isocrones (línies de colors) que mostren l’avanç del foc en la situació actual
(simulació lliure).

Figura 20.- Isocrones (línies de colors) que mostren l’avanç del foc després de realitzar les
obres de prevenció.
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Figura 21.- Mapa de Capacitat
d’extinció amb la SIMULACIO
LLIURE mitjançant el programa
Farsite. En aquest cas hem
agrupat la categoria tipus 1 i 2
en color verd (Dintre capacitat
d’extinció) i la categoria tipus 3
en color vermell (Fora capacitat
d’extinció).

Figura 22.- Mapa de
Capacitat d’extinció amb la
SIMULACIO AMB OBRES
DE PREVENCIO, mitjançant
el programa Farsite.
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Les actuacions planificades redueixen l’àrea fora de capacitat d’extinció,
passant de les 33,8ha en la situació actual a les 11,7ha. Tanmateix reduïm la
superfície afectada pel foc i la seva potencialitat per generar un GIF.
La part baixa del Balneari es converteix en un punt estratègic sobre el que cal
actuar i sobretot el punt on conflueix el Barranc del Diumenge amb el Barranc
de la Font del Manco i el barranc del Diumenge amb la confluència del Barranc
de la Cervera. El Camí de Tivenys podria ser utilitzat com a una infraestructura
estratègica per refredar el front i flanc calent del incendi o com a via
d’escapament pels mitjans d’extinció.
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Simulació 4. Incendi produït a la carretera Rasquera-Benifallet

Suposem un nou escenari on el punt d’ignició es troba al tram mig de la
carretera entre Benifallet i Rasquera, considerant una durada del incendi de 13
hores (de les 10.00h fins a les 23.00h).
Utilitzarem les mateixes condicions (inputs) que en la simulació de l’ermita de
St. Domingo, doncs creiem que són unes condicions prou adverses i
representatives en aquest territori i època de l’any.

Figura 23.- Simulació lliure d’un incendi produït al punt mig de la carretera entre Rasquera i
Benifallet. Els diferents colors mostren les isocrones amb una recurrència de 1 hora entre elles.
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Figura 24.- Simulació amb obres de prevenció planificades. S’han proposat diverses franges
de baixa càrrega de combustible, simbolitzades amb una línia lila.

En la simulació lliure observem una forta velocitat de propagació on el cap es
dirigeix directament cap a la Serra del Boix i el flanc dret creix cap a la zona del
Balneari de Cardó.
Un cop analitzada la simulació lliure, hem proposat diferents estratègies per tal
de reduir la intensitat i magnitud del incendi.
En totes les simulacions amb obres de prevenció, hem construït una franja de
MC núm.8 a banda i banda dels diferents camins considerats estratègics
(vegeu capítol 3.1 i capítol 7 del present treball) i li hem donat una amplada
d’entre 20-30m per banda.
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Figura 25.- Mapa
de
capacitat
d’extinció en la
simulació lliure. El
color
verd
i
taronja
simbolitzen la part
del territori dintre
de
capacitat
d’extinció
i el
color vermell el
que està fora.

Figura 26.- Mapa
de
capacitat
d’extinció amb les
obres
de
prevenció
planificades
(simbolitzades
amb una línea
morada).
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Aquestes obres de prevenció redueixen la potencialitat i virulència del incendi;
reduïm la classe 3 (fora de capacitat d’extinció) en un 80% aproximadament i
limitem la seva expansió cap al Balneari de Cardó i la Serra del Boix.
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6.3.- Simulacions de l’any 56/57 i comparativa amb les
simulacions actuals
6.3.1.- Introducció

Analitzar l’escenari de l’any 56/57 ens permet, com hem vist, albirar unes
dinàmiques en l’etapa de successió vegetal però, al mateix temps, podem
intentar anar més enllà i analitzar els patrons de propagació d’un incendi en
aquelles condicions passades.
Partint de la base de la digitalització d’usos del sòl de l’any 56/57, hem elaborat
la capa de Fracció de Cabuda Coberta (FCC) i la de Models de Combustibles
(MC) inputs imprescindibles per tal de generar el LCP necessari en el procés
de simulació. Cal tenir present les limitacions que comporta aquest procés i les
simplificacions o suposicions a les que hem incorregut, justificades a la taula
posterior.
Per tal de determinar els valors de la fracció de cabuda coberta, hem analitzat
les ortofoto imatges de l’any 56/57 i hem donat un valor mig en funció de les 4
categories establertes, especificades a la taula següent.
Respecte a l’elaboració del mapa de models de combustible, hem seguit la
metodologia anterior i a la vegada hem tingut en compte la gestió agro-forestal
present en aquella època, és a dir, un període amb cultius encara treballats i
una important explotació ramadera que gestionava el territori. Així doncs, hem
cregut oportú establir models de combustible més modestos respecte els
models actuals.
Taula 1.- Resum de les simplificacions efectuades en la caracterització de l’àrea d’estudi durant
el període 56/57.

Categories
1.- Cultius
2.- Bosc Clar
3.- Bosc Dens
4.- Nuclis Urbans

Escenari any 56/57
FCC (%)
0
65
80
0

MC
0
5
7
0

100
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6.3.2.- Anàlisis

En aquest apartat detallarem les propagacions dels incendis simulats en les
condicions dels anys 56/57 i els compararem, respectivament, amb les 2
simulacions actuals presents en aquest capítol on s’observen amb més detall
els efectes preventius de les àrees obertes .
Simulació 1: Incendi del 27/08/1995
Per dur a terme aquesta simulació, hem recreat les mateixes condicions
meteorològiques i d’inici (punt d’ignició) que l’incendi del 27/08/1995 i hem
simulat el mateix foc però basant-nos en el LCP de l’any 56/57.
Si analitzem detalladament els resultats de la simulació, observem que el cap
es propaga en sentit sud sud-est seguint la carena est de la Serra de Cardó i
dirigint-se immediatament cap a la Serra del Boix.
Les àrees obertes dissenyades ralentitzen l’avanç i l’expansió del flanc dret del
incendi, creant una oportunitat d’extinció en la part mitja de la vessant abans
que el foc arribi a la zona de cultius situats a la part est i de menor cota de la
zona d’estudi.

Figura 27.- Isocrones horàries de la simulació del incendi de 27 d’agost amb el LCP de l’any
1956/57. Els polígons més gruixuts i de color morat són àrees obertes. Superfície cremada
durant la simulació:1705.7 ha
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Figura 28 .- Simulació lliure del incendi de l’any 95. Distingim amb un cercle blau el Balneari de
Cardó i amb la fletxa vermella el punt d’inici. El perímetre més exterior de color negre correspon
al perímetre real del incendi de l’any 1995 i les altres línies de diferents colors són les isocrones
horàries del incendi simulat. Veiem com el perímetre del incendi real s’estén per la Serra del
Boix.
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Simulació 4: Simulació sota el Balneari de Cardó

Hem considerat les mateixes condicions meteorològiques i hem mantingut
pràcticament el mateix punt d’ignició (breu desplaçament ja que ens trobàvem
en una zona no combustible) per tal de fer possible una comparació entre
ambdues propagacions. Per tant, el que ha canviat és el LCP, concretament els
inputs FCC i MC.
Tot i que el cap de l’incendi avança amb força virulència, aquest es veu sovint
interromput per la presència de zones no combustibles creant un front poc
uniforme. Ambdós flancs mantenen un creixement modest respecte lllur
propagació en la simulació de la situació actual.
Analitzant amb més detall la propagació del foc, destaquem que les isocrones
es troben més pròximes entre elles respecte les de les simulacions actuals
observant un avanç més dificultós, produït en gran mesura pel mosaic
heterogeni d’usos del sòl i pels model de combustible (5 i 7) que tenen menys
càrrega i menys velocitat de propagació que els models presents actualment en
el Balneari (MC 4 i 6).

Figura 29.- Simulació d’un incendi sota el Balneari de Cardó en l’any 56/57. Isocrones cada
30min.
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Figura 30.- Simulació d’un incendi sota el Balneari de Cardó en l’actualitat (any 2011).
Isocrones cada 30min.
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7. Planificació i disseny d’actuacions de prevenció i
extinció d’incendis forestals
7.1.Criteris generals
d’incendis detectades

de

planificació

per

les

tipologies

En el capítol anterior (simulacions) hem simulat diferents incendis forestals,
uns històrics i altres de probables, amb l’objectiu d’analitzar el seu
comportament i llur propagació i a la vegada proposar diferents mesures
preventives d’acord amb les infraestructures o possibilitats que ens ofereix el
medi.
No obstant, tal com apunten altres treballs, cal tenir una visió global del territori
i analitzar el comportament general dels incendis tipus amb l’objectiu de cobrir
possibles llacunes que no ens han permès conèixer les simulacions anteriors.
Així doncs, utilitzarem el treball “Tipificació dels incendis forestals de Cataluña.
Elaboració de mapa d’incendis de disseny como eina per la gestió forestal”,
(Castellnou et al., 2009) com a guia de referència per complir amb els objectius
anteriors.
D’acord amb aquesta guia, recordarem el tipus d’incendi més freqüent de la
Serra de Cardó així com el seu esquema de propagació i estratègies d’extinció.
El patró de propagació dels incendis tipus en aquesta zona és majoritàriament
de Vent amb Relleu i en un terme més secundari Topogràfic estàndard i
Desconegut.
Per tant, les actuacions de defensa aniran encaminades principalment a
combatre els incendis de tipus de Vent amb Relleu, sense perjudici d’adoptar
mesures que puguin ser eficaces per controlar altres tipus d’incendis menys
freqüents en quant a nombre i superfície afectada amb capacitat d’originar un
GIF.
Vent amb Relleu
Propagació: Segueix les crestes de les serres alineades amb la direcció del
vent. En les serres perpendiculars a la direcció del vent apareixen contravents
que faciliten la propagació ascendent a causa de la turbulència mecànica de la
vessant exposada al vent sobre la de tipus contrari (la no exposada al vent en
efecte directe).
Oportunitats: Al final de la divisòria d’aigües o quan aquesta canvi de direcció,
en les bifurcacions o on apareguin contravents.
A continuació mostrem unes imatges extretes d’un informe fet pels GRAF titulat
“Informe de l’Incendi del Perelló (05-03-05)” on s’observa el comportament del
foc d’aquests episodis de vent fort.
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Figura 1.- Comportament del foc davant episodis de fort vent
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7.2.Tipus d’actuacions a realitzar
El document de base per l’elaboració d’aquest apartat és l’annex 10. Conceptes
i definicions d’infraestructures d’extinció. Direcció General d’Emergències i
Seguretat Civil.

Línea de defensa
Infraestructura natural o artificial lliure de combustible fins a sòl mineral,
generalment entre 0,5 i 1,5 m d’amplada. És insuficient per aturar un incendi
per si mateix però permet ancorar un atac a l’incendi, estabilitzar un perímetre i
limitar la superfície per cremar. Es important gestionar la vegetació dels laterals
de la línea per reduir la longitud de flama.
Les possibles actuacions a la Serra de Cardó consistiran en obrir una franja
d’un metre als costats de les sendes existents, prioritzant les que donen accés
a llocs estratègics o més interessants per al control dels incendis.

Àrea de baixa càrrega de combustible i rodals resistents
Superfície amb tractament de combustible, amb l’objectiu de reduir el
comportament del foc fins a la capacitat d’extinció.
En aquestes zones els tractaments silvícoles van dirigits a trencar la continuïtat
vertical i la continuïtat horitzontal dels combustibles.
La continuïtat vertical es trenca per evitar el pas de foc a copes. Es realitza una
poda de l’arbrat i/o una reducció del combustible superficial (desbrossada) del
60-70%. La poda ha de ser més intensa a la part interior de la pendent i com a
valor mitjà fins a 1/3 de l’altura de l’arbrat i fins un màxim de 5 metres.
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Figura 2.- . Àrea de baixa càrrega de combustible. Paratge: zona compresa entre el Camí dels
Monredons i Lo Tossal. Rasquera

La continuïtat horitzontal es trenca per evitar l’alta intensitat del foc en
superfície i anular el foc sostingut i actiu de copes. Es basa fonamentalment en
reduir la fracció de cabuda coberta per baix del 60%. En funció de les
característiques de la massa i l’espècie, els valors del tractament varien. Com a
referència es donen valors de 150-300 peus /ha i espaiament de 8 i 6 metres
entre peus respectivament.
Els rodals resistents, a banda d’actuar com zones de baixa càrrega de
combustible haurien de poder suportar el pas del foc sense patir una elevada
mortalitat.

Franja auxiliar de Baixa Càrrega de combustible
Són àrees de baixa càrrega de combustible disposades de manera lineal,
donant suport a una infraestructura apta per a l’extinció ja existent. Tota pista o
camí amb franja de baixa càrrega de combustible incrementa la seva seguretat.
El seu dimensionat es realitzarà en funció de les necessitats de seguretat
requerides i de les característiques del front que es preveu que puga arribar a
la franja. En general, les franges auxiliars tindran una amplada de 20 m. a cada
costat de pista, obtenint una amplada de combustible gestionat de 40 m. més
l’amplada del camí. Aquest valor és més del doble de la longitud de flama
prevista en les simulacions en la situació més desfavorable a les pitjors zones,
que són els fons de barrancs amb altes càrregues de combustibles.
Espècies protegides com el margalló es beneficien de l’obertura de faixes
auxiliars i zones de baixa càrrega de combustible al reduir la competència
d’altres espècies.
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Zona de seguretat
Zona neta de combustible forestal de dimensions suficients per poder estar
sense necessitat de protocols especials amb els vehicles o personal agrupat.
Podria funcionar com una zona segura per als serveis d’extinció.

Zona de protecció als punts de càrrega dels mitjans terrestres
Aquestes són zones de seguretat destinades a protegir als mitjans terrestres en
l’entorn dels punts d’aigua.
Les dimensions de la zona de protecció es definiran en funció dels paràmetres
del comportament del foc en el cas que aquest l’afectés. Per les seves
característiques es pot assimilar a una franja de baixa càrrega de combustible.
Per definir la superfície a tractar al voltant del punt de càrrega es valorarà la
radiació a la que s’exposaran els mitjans d’extinció terrestres i es poden
adoptar com a dimensions mínimes de les zones de protecció les indicades a la
taula adjunta.
Taula 1.- Font: Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

Ampliació i millora de la Xarxa Viària
La millora de la xarxa viària afavoreix l’accessibilitat a determinades zones i
una major seguretat a l’hora de realitzar treballs d’extinció
Ampliar el traçat i millorar les característiques de certs camins que permetin
arribar les autobombes a zones estratègiques o punts crítics per a l’extinció és
un dels aspectes que considerarem en aquest apartat.
Al mateix temps, avaluarem la connexió de camins per compartimentalitzar
zones del massís, millorar l’operativitat i seguretat dels mitjans d’extinció al
poder establir un sentit de circulació i agilitzar el trànsit de les autobombes i a
més, disposar de camins de retirada alternatius en cas d’evacuació.
Habilitació d’una zona de gir en els camins sempre que no n’hi hagi o en cas
que el terreny no permeti fer la maniobra sense risc.
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Zones de creuament de vehicles cada 500-1000 m per als camins amb grans
trams estrets que no permeten el pas de 2 autobombes.

Millora en la xarxa de senders
En molts casos, els senders són les úniques vies d’accés en zones interiors de
la Serra o zones abruptes o amb pendents importants. Sovint, per falta de
trànsit de persones i/o de manteniment, moltes es veuen engollides per la
vegetació fet que dificulta tant el trànsit com l’orientació. Un oportú
condicionament de les sendes permetrà una major mobilitat i seguretat dels
mitjans d’extinció per dur a terme la seva tasca.
La xarxa dels senders té una bona cobertura a la Serra, donant accés a zones
òptimes per desenvolupar alguna tàctica d’extinció com cremes d’eixamplament
o contrafocs, de forma segura i eficaç. Per tant, caldrà conèixer quines
compleixen aquests requisits i actuar sobre elles convenientment
Alguns dels senders tenen certa freqüentació excursionista i es mantenen
obertes pel pas de la gent no obstant, necessiten treballs de conservació en
alguns punts del seu tram.

Reparació, Construcció i Canvi d’emplaçament de basses contra incendis
forestals
Tal i com hem detallat en els apartats anteriors, la nostra zona d’estudi conté
una sèrie de basses contra incendis que cal inventariar i avaluar, determinant
globalment la seva eficàcia en el territori.
Així doncs, es planificaran actuacions enfocades a la reparació, nova
construcció i canvi d’emplaçaments d’aquestes basses per tal d’optimar aquest
recurs de cara a la prevenció i extinció d’incendis en el conjunt de tota la Serra.

Àrees Obertes
Àrees ubicades estratègicament en el territori on el gestor els hi assigna una
mida i un ús, generalment ramader, amb l’objectiu que es converteixin en una
superfície útil de cara a la prevenció i extinció d’incendis forestals.
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7.3.Actuacions planificades per a la defensa contra incendis
forestals

Taula 2.- Llegenda de les Actuacions

Actuació

Símbol

Franja de Baixa Càrrega de Combustible:
Area de Baixa Càrrega de Combustible
Area oberta (pastures)

Rodals Resistents:
Neteja de Senders
Arranjament de Pista
Helisuperfície

Construcció d’una Bassa Contra Incendis Forestals
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7.3.1.- Set Serres - Les Faixes

La finalitat de les actuacions en aquesta zona, és aturar o ralentitzar l’avanç
d’un front iniciat des de la carretera Tivenys-Benifallet o en les seves
proximitats evitant que arribi a la carena de la Serra de Cardó i s’estengui
àmpliament cap a la Serra del Boix. Aquesta franja està parcialment feta en un
tram de la via esmentada.

Figura 3.- Actuacions a la zona de Set Serres – Les Faixes






Franja auxiliar pista Set Serres – Les Faixes. 4.200m de longitud.
Zona de Seguretat del punt d’aigua “Punta de l’Argila_1”. 300m2
Reparació del punt d’aigua “Punta de l’Argila_1”.
Zona de Seguretat (i engravillat) a les 2 basses pròximes al “Mas Pere
de les cases”. 100 + 100m2 respectivament.

7.3.2.- Balneari de Cardó

Amb les actuacions proposades a continuació pretenen reduir la magnitud i
la velocitat avanç d’un incendi iniciat a la part baixa del Balneari de Cardó o
poder controlar un incendi provinent de la Serra del Boix. En resum, evitar o
reduir els possibles danys i perjudicis en un indret d’alt valor medi
ambiental i turístic.
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Volem disposar de vies d’accés/escapament segures en cas d’evacuació i a
la vegada disposar de vies que compartimentin eficaçment la nostra zona
d’estudi.
D’acord amb l’informe del Balneari de Cardó (GRAF- Terres de l’Ebre)
contemplem la construcció d’una helisuperfície en les immediacions del
Balneari de Cardó que seria utilitzada principalment, en cas d’evacuació de
personal.

Figura 4.- Actuacions al Balneari de Cardó



Rodals Resistents (RR)
o RR 1,2 i 3: al Camí de Tivenys (des del Coll de Murteró fins al
Balneari). (4’8 +3’2 + 2’7ha). TOTAL: 10’7ha
o RR 4: Tractament del Barranc (Bc) del Diumenge, el Bc de la
Font del Manco i Bc. De la Cervera. 18ha
o RR 5: Tractament de la zona de la Creu de Santos com a punt
estratègic i oportunitat d’extinció de focs propagats per
carenes. 3ha
 Franja auxiliar pista “Camí de Tivenys”. 1.563m de longitud
 Franja auxiliar carretera TV-3021 “Rasquera - Balneari de Cardó” del
punt quilomètric (pkm) 7 fins al Balneari. 2.457m de longitud
 Arranjament pista punt d’aigua (simbolitzat amb el Núm. 4).
Transformem la via no accessible a BRP a via Terciaria (tipus 3).
325m de longitud
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Construcció d’una helisuperfície (simbolitzat amb una “H”). Caldrà un
mutu acord entre l’Administració i els propietaris del Balneari per tal
d’optimar l’emplaçament de la mateixa. En la imatge apareix un
possible emplaçament. 500m2.

7.3.3.- Camí dels Monredons

La intervenció sobre aquest camí és clau de cara a compartimentar el territori,
reduir la magnitud i la propagació de possibles incendis i poder-lo utilitzar com
a via d’escapament o evacuació del Balneari de Cardó.
Hem prescindit d’una part del traçat del Camí dels Monredons, concretament la
part que conflueix amb el punt quilomètric núm.7 de la carretera TV-3021 i
l’hem modificat pel camí que conflueix amb el pkm.6,2 doncs creiem que dóna
millor accés i l’arranjament d’aquesta altra pista és més senzill i eficient.
Hem seleccionat un total de 6 basses en les que caldria intervenir però la major
part d’elles està ubicada en cultius o zones no combustibles, en aquest cas, es
considerarà que tindran un cost de manteniment o supervisió nul.

Figura 5.- Actuacions al Camí dels Monrredons





Zona de Seguretat d’una bassa del Camí dels Monredons.
o Bassa Núm. 6: 625m2.
Arranjament de la pista alternativa (marcat en color rosa) al Camí dels
Monredons. 2.393m de longitud.
Franja de baixa càrrega de combustible al Camí dels Monredons i via
alternativa. 8.994m de longitud.
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7.3.4.- Arranjament de Pista riu Ebre

Seguint la dinàmica d’instal·lació de punts d’aigua cada 2,3km hauríem d’ubicar
punt d’aigua en aquesta zona. No obstant, creiem que és més eficient i
distribuïm millor els recursos públics donant un millor accés al riu Ebre
mitjançant l’arranjament de la pista senyalada amb color rosat.
Aquesta zona correspon al sud-oest de la nostra àrea d’estudi.

Figura 6.- Actuació a la part oest de la zona d’estudi



Arranjament de la pista que dona accés al riu Ebre. Transformem la
via no accessible a BRP a via Terciaria (tipus 3). 129m de longitud

7.3.5.- Gestió de zones obertes a la part est de la Serra de Cardó (Cosp Los Argilagars)

Proposarem tractar les zones obertes amb cremes amb l’objectiu d’aconseguir
un canvi de model de combustible (passar del MC 5o6 al 1o2) i que aquest
pugui ser utilitzat com a pastura per a les cabres de la zona.
Tanmateix , proposem actuacions sobre punts d’aigua i camins/sendes.
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Figura 7.- Imatges de la vegetació de la zona del “Coll Pelat”. A pocs metres d’aquí trobem el
Refugi i la Font del Teix.

Figura 8.- Actuacions a la zona de Cosp; àrees obertes



Zona d’interfície Urbano-Forestal: Refugi del Teix. Superfície a tractar
de 625m2.
 Després de l’anàlisi de la vegetació de l’any 56/57-2002, hem
projectat fins a 12 àrees obertes la majoria sobre cultius erms.
Mida; de la 1a fins la 12a parcel·la ( 7ha; 1,1ha; 2,5ha; 2,9ha; 3,7ha;
2,7ha; 0,7ha; 1,1ha; 1,2ha; 0,5ha; 5,2ha; 1,8ha).
 Com a resultat de les simulacions, hem afegit una nova àrea oberta,
de 8ha (senyalada amb color blau) que oferiria un ús de pastures a la
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fauna salvatge i al mateix temps, aquestes mantindrien la zona amb
una baixa càrrega de combustible.
 Rodals Resistents: s’han projectat fins a 3 rodals resistents de
superfície 4+5,7+4 ha respectivament, sumant un TOTAL 13,7ha.
 Neteja de senders.
o Sender 1: recorregut Serra de cardó- Creu de Santos- Area
oberta Núm. 4. Longitud: 2600m.
o Sender 2: zona de confluència del Bc. De la Bassua i el Bc de
la Massanera. Longitud: 200m
o Sender 3: recorregut Refugi del Teix – àrea oberta Núm.2.
Longitud: 1500 m.
 Area de Baixa Càrrega de Combustible a la Bassa pròxima a la Punta
de l’Àliga. Coordenades de la bassa X:300569 Y: 4537230.
Superfície a tractar: 250 m2.
 Arranjament pista que dóna a la bassa anterior. Longitud: 260m.

7.3.6.- Punt d’aigua zona “Lo Bargalló”
Crearem una zona de baixa càrrega de combustible al voltant del punt d’aigua
simbolitzat amb el número 1. És un punt amb bona ubicació ja que es troba
prop de la carretera i del municipi de Benifallet. Així doncs, abans de començar
aquestes actuacions, caldrà consensuar un conveni entre el propietari i
l’Administració.

Figura 9.- Actuacions a la part oest de la zona d’estudi



Area de Baixa Càrrega de Combustible al punt d’aigua núm. 1.
Superfície: 2500m2.
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7.3.7.- Reparació de la Bassa Punta de l’Argila_1 (Benifallet)

Figura 10 .- Ubicació de la bassa Punta de l’Argila_1

Figura 11.- Danys causats a la bassa. Lona, sistema de subjecció, recobriment superficial i pintura
danyats.
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7.3.8.- Canvi d’emplaçament de la bassa Balneari de Cardó
Tal i com hem comentat al principi del present treball, es pretén dinamitzar la zona del
balneari de Cardó mitjançant la creació d’un complex turístic per part del propietari del
Balneari (el grup empresarial Pascual Hermanos). Per tant, s’ha buscat un nou
emplaçament a la bassa actual per tal d’evitar potencials conflictes. La nova ubicació
es detalla a continuació.

Figura 12.- Emplaçament actual (any 2011) de la Bassa “Balneari de Cardó”. A la imatge de la dreta,
detall del balneari de Cardó al fons de la fotografia.

Figura 13.- Futur emplaçament de la Bassa Balneari de Cardó.
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7.3.9.- Construcció d’un nou punt d’aigua a la part sud-est de la zona
d’estudi

Coordenada: X: 299088

Y: 4538213

Figura 14.- El cercle blau petit, ens indica el punt de nova construcció de punts d’aigua.

Aquest nou punt d’aigua s’ubica en una zona amb una recurrència
d’incendis mitja-alta amb la intensió de cobrir una major superfície de la
Xarxa Bàsica i de fer front a potencials incendis que es desenvolupin en
aquest territori.

120

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals a la Serra de Cardó

7 de març de 2012

7.4.- Valoració de l’efectivitat de les mesures proposades
En aquest apartat analitzarem l’efecte de les actuacions front la situació inicial
sense actuar (propagació lliure) a partir de les simulacions fetes amb Farsite.
Taula 3.- Comparativa dels incendis de propagació lliure amb les obres de prevenció
planificades.

Incendis

Incendi del
27/08/1995
Simulació 2.Ermita de St.
Domingo
Simulació 3.Incendi a sota del
Balneari de Cardó
Simulació 4.Incendi carretera
RasqueraBenifallet

Superfície
afectada sense
actuacions (ha)

Superfície
afectada amb
actuacions (ha)

Superfície
afectada amb
actuacions (%)

2.171

1.439

66,3

2.790

1.768

63,4

352

256

72,7

2.585

857

33,2

Les actuacions planificades sobre la Serra de Cardó redueixen la velocitat
d’avanç, la superfície afectada i la intensitat dels possibles incendis proposats.
Tot seguit, detallarem el grau d’intervenció sobre les diferents infraestructures
(arranjaments de pistes, basses d’aigua, etc) presents en aquest territori per tal
de fer-nos una idea del grau de transformació i intervenció ocasionat en
aquestes infraestructures.
Actualment, tenim 53,57 km de pistes catalogades com a Terciàries i No
Accessibles (no s’inclouen senders) en la nostra àrea d’estudi, segons la
Cartografia Operativa de Bombers. Després de l’exhaustiu anàlisi, detallat al
llarg de tot el projecte, hem intervingut sobre 3,06 km de pistes, que representa
intervenir en el 5,71% de pistes Terciàries i No Accessibles a BRP.
Per altra banda, dels 137,3 km de senders presents, hem intervingut sobre
4,3km o en un 3,13% dels senders presents en la nostra àrea d’estudi.
Pel que fa als punts d’aigua, hem intentat cobrir tota l’àrea d’estudi seguint la
normativa vigent i al mateix temps ho hem fet de la forma més eficientment
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possible intentant prioritzar els convenis i els accessos a punts d’aigua davant
la construcció de nous punts. En resum, actualment hi ha 9 punts d’aigua que
formen part de la Xarxa Bàsica de Punts d’Aigua als que afegiríem 7 punts
d’aigua més, després de realitzar els convenis proposats i 1 punt d’aigua
addicional fruit de la construcció d’una nova bassa contra incendis forestals.
En la mesura de lo possible, seria recomanable utilitzar les cremes controlades
com una eina per a la construcció i manteniment de les franges de baixa
càrrega de combustible amb un doble objectiu. En primer lloc, integraríem el foc
en l’ecosistema i produiria uns efectes més eficients i duraders sobre la
vegetació respecte a una desbrossada. En segon lloc, reduiríem l’import del
Pressupost General en un 50% si considerem un cost/ha per a les cremes de
110 euros23.

23

Cost de les cremes entre 90-110 $ segons United States Forest Services.
www.nifc.gov/stats/wildlandfirestats.html
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8.- Conclusions finals
La nostra àrea d’estudi pateix la dinàmica general d’abandonament agrícola i
èxode rural on els camps de conreu són colonitzats i substituïts per bosquines i
boscos. Aquests, acumulen paulatinament combustible i adquireixen una
estructura de risc i preocupació de cara els incendis forestals davant la nul·la o
escassa gestió dels mateixos propietaris.
El Balneari de Cardó es converteix en una peça clau a considerar en la
planificació territorial ja que probablement, podria rebre un gran nombre de
turistes donada la seva futura activitat hotelera.
El règim de focs natural de la zona ve definit per les descàrregues elèctriques
produïdes per pertorbacions. Aquestes provoquen generalment, en la nostra
zona, focs de baixa intensitat. A partir de la segona meitat del segle XX
s’observa un canvi en el règim d’incendis provocat en gran mesura pel canvi en
el mosaic paisatgístic i la poca o nul·la gestió de les zones forestals.
Paral·lelament, aquests nou règim d’incendis té potencial per convertir-se en
un GIFF.
Hem enumerat fins a 3 tipus de condicions sinòptiques que afavoreixen l’inici i
la propagació dels focs per la Serra. Els més importants són l’entrada de forts
vents de Ponent (NW) i la situació de tronades seques del sistema Ibèric.
Generalment aquests focs es propaguen principalment per les carenes de la
Serra o per barrancs i topografia.
El grup de matollar és el més representatiu en la nostra àrea d’estudi i dintre
d’aquest cal destacar la predominança del model 4 i 6. Això ens indica el gran
desenvolupament del matollar (alçades entre 1 - 2’5 m) present tant en
estructures arbrades com no arbrades i erms. Per tant, moltes de les nostres
actuacions estan encaminades a tractar i modificar l’estructura d’aquest estrat,
disminuint així el seu potencial.
L’anàlisi comparatiu entre la vegetació de l’any 56/57 i 2002 mostra un territori
majoritàriament dominat per bosquines, justificat per l’elevada freqüència i
recurrència dels incendis forestals, fet que impossibilita la germinació i/o el
creixement del regenerat arbori. Tanmateix, es fa palès la dinàmica
colonitzadora del pi blanc i l’estabilitat de l’alzina en les zones més favorables
de la Serra.
Fruit d’aquesta comparació hem constat l’important paper estratègic que oferien
alguns cultius en la contenció de la propagació dels incendis forestals (per
exemple incendi 1923, 1934...). Conseqüentment, cal emprendre mesures per
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recuperar-los i gestionar-los de la mateixa manera o similar (àrees obertes o
rodals resistents) per tal que compleixin amb els mateixos objectius.
La cabra blanca enarbora la bandera de la ramaderia, activitat que ha existit
des de temps immemorables en aquest territori meridional de Catalunya. Tot i
que en els últims temps l’activitat ha patit un descens considerable, s’intenta
apostar novament per aquesta eina de gestió considerada eficaç, econòmica i
dinamitzadora del territori.
Per altra banda, les cremes controlades obren noves perspectives en el
territori, doncs es traca d’una eina capaç de gestionar el combustible forestal
present i d’emular focs de baixa intensitat que al mateix temps beneficiaria a les
pastures i a les masses adultes de P.nigra, present en les parts més elevades
de la Serra i associat a un règim d’incendis de baixa intensitat.
El nostre territori ofereix sovint zones d’interfície urbano-forestals que podrien
considerar-se potencialment perilloses de cara a la seguretat de les persones i
els propis bens. Conseqüentment, hem detectat i tipificat aquestes zones
seguint la metodologia de treballs pioners en interfase (WUI). Així doncs,
podem concloure que la majoria de vegades ens trobem davant baixos índex
d’agregació i que simplement cal seguir les recomanacions esmentades per tal
d’assegurar una bona protecció i seguretat.
Dintre l’àrea d’estudi, la superfície cremada manté un ritme creixent fins a
meitats de segle, llavors manté certa estabilitat i repunta de nou amb una
onada de grans incendis forestals que afecten pràcticament la totalitat de la
Serra de Cardó - el Boix. Aquests últims incendis han tingut un gran ressò
mediàtic per la seva extensió i dificultat en l’extinció.
La part sud i sud-est de la zona d’estudi és la que presenta una major
recurrència i freqüència de focs. Per altra banda, observem una freqüència
d’entre 25-50 anys i major de 50 anys al llarg de la Serra del Boix.
La Serra de Cardó és una zona “d’inici” de focs que ràpidament es propaguen
cap a la Serra del Boix.
Els incendis històrics juntament amb les simulacions (dinàmiques i estàtiques)
ens proporcionen un coneixement afegit sobre la propagació i magnitud d’un
incendi forestal donat i al mateix temps ens ajuda a ubicar actuacions de
prevenció per contenir l’avanç d’aquest.
La carretera TV-3021 (Rasquera-Balneari de Cardó) i el Camí dels Monredons
es converteixen en dos infraestructures clau per compartimentar el territori en 4
sectors (de Nord a Sud i d’Est a Oest) i planificar actuacions de cara la
contenció de l’avanç d’un hipotètic incendi forestal.
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La redacció d’aquest Pla a contribuït a donar coherència al territori sobretot pel
que fa al tema dels incendis forestals i compatibilitat d’usos del territori.
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ANNEXES

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la Serra de Cardó
(Tarragona)

1. Normativa Vigent en Prevenció d’Incendis
Forestals
1.1.Normativa General
Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forest.
Llei 10/2006, de 28 d’abril, per la que es modifica la Llei 43/2003, de 21
de novembre, de Montes.
Real Decret-llei 11/2005, de 22 de juliol, pel que s’aproven mesures
urgents en matèria d’incendis forestals.
Directriu bàsica de planificació de protecció civil d’emergència per
incendis forestals.
Pla estatal de protecció civil d’emergència per incendis forestals.
Llei 6/1988, del 30 de març, Forestal de Catalunya (DOGC 978, del
14/04/1988).
DECRET 31/1989, del 24 de febrer, modificació del Decret 63/1988
(DOGC 1116, del 08/03/1989).

1.2.Legislació d’Espais Naturals
Llei 12/1985, del 13 de juny, d'Espais Naturals modificada per la LLEI
12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de
modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels
animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de
l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés
d'adequació de les activitats d'incidència ambiental (DOGC 490, del
30/11/1984)
DECRET 329/1992, 14 de desembre, aprovació del PEIN (DOGC 1714,
del 01/03/1993).
DECRET 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla
d'Espais d'Interès Natural (DOGC 1714, del 1/3/1993)
Decret legislatiu 11/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei
12/1985, de 13 de juny d'espais naturals (DOGC 1927, del 29/7/1994)
LLEI 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi
natural modificat/ada per LLEI 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en
matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003,
relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais
naturals, de la LLEI 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la
129

Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència
ambiental (DOGC 2083, del 2/8/1995).
DECRET 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992,
de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural
(DOGC 2448, del 5/8/1997).
DECRET 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al
medi natural modificat/ada per DECRET 111/2003, d'1 d'abril, de
modificació de la composició de les comissions consultives d'accés
motoritzat al medi natural regulades pel Decret 166/1998, de 8 de juliol,
de regulació de l'accés motoritzat al medi natural (DOGC 2680, del
14/7/1998).
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2004, per la qual es fa públic
l’Acord del Govern de la Generalitat de 16 de novembre de 2004, pel
qual s’aprova definitivament el Pla especial de protecció del medi natural
i del paisatge de les Serres de Cardó-el Boix, Serres de Pàndols-Cavalls
i barrancs de Sant Antoni-Lloret-la Galera.
RESOLUCIÓ MAH/534/2005, d'1 de març, per la qual es fa públic
l'Acord del Govern de 8 de febrer de 2005, pel qual es designen com a
zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) alguns dels espais
proposats a la Xarxa Natura 2000 com a llocs d'importància comunitària
(LIC) (DOGC 4337, del 7/3/2005)
LLEI 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i
de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels
animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de
l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés
d'adequació de les activitats d'incidència ambiental (DOGC 4690, del
3/8/2006).

1.3.Legislació en Prevenció dels Incendis Forestals
LLEI 81/1968, del 5 de desembre, Reglament i Incendis forestals
(DECRET 3769/1972,23 desembre).
Llei 12/1985, del 13 Juny, d'espais naturals (DOGC 556, del
28/06/1985).
DECRET 378/1986, 18 de desembre, establiment de plans de prevenció
d’incendis en els espais naturals de protecció especial.
DECRET 63/1988, 28 Març, mesures de prevenció dels incendis
forestals (DOGC 973, del 05/04/198).
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ORDRE de 10 de juny de 1988, Per el que s’aprova el reglament de les
unitats voluntaris forestals de Catalunya (DOGC 1022, del 25/7/1988)
ORDRE del 12 Maig de 1989, s’aproven mesures per les restes vegetals
per la prevenció d’incendis forestals (DOGC 1155, del 14/06/1989).
ORDRE del 21 Juny de 1993, cremes controlades en zones d’alta
muntanya (DOGC 1780).
RESOLUCIÓ del 24 d’octubre de 1994, s’aprova el Pla de protecció civil
d'emergències per incendis forestals a Catalunya (]NFOCAT).
DECRET 64/1995, 7 de març, estableix mesures de prevenció d’incendis
forestals (DOGC 2022, del 13/03/1995).
ORDRE del 13 de març de 1996, ampliació del període de cremes
controlades a l’alta muntanya (DOGC 2184).
DECRET 268/1996, del 23 de juliol, mesures de tala periòdica i selectiva
de la vegetació sota la influència de les línies elèctriques per la
prevenció dels incendis forestals (DOGC 2236, del 29/07/1996).
DECRET 130/1998, del 12 de maig, estableix les mesures de prevenció
d’incendis forestals a les àrees d’influència de carreteres (DOGC 2656,
del 09/06/1998).
DECRET 46/1999, del 23 de febrer, d’ampliació de termini per adoptar
mesures de prevenció d’incendis forestals (DOG 2839, del 03/03/1999).
ORDRE del 9 d'abril de 2001, ampliació del període de cremes
controlades en zones d’alta muntanya (DOGC 3370, del 18/4/2001).
ORDRE MAB/0028/2002, del 31 de gener, sobre mesures
extraordinàries per a la prevenció dels incendis forestals (DOGC 3568,
del 5/2/2002).
ORDRE MAB/62/2003, del 13 de febrer, es desenvolupen mesures
preventives que estableix el Decret 64/1995, per el que s’estableixen
mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC 3829, del 24/2/2003)
ORDRE MAB/174/2003, de 31 de març, per la qual s'amplien les
comarques a les quals es poden fer cremes controlades a les zones de
pasturatge d'alta muntanya i s'allarga el període de cremes, la qual
modifica l’ ORDRE de 6 de Juny de 1994, per el que es modifica la
ORDRE de 21 de Juny de 1993, sobre cremes controlades en zona
d’alta muntanya (DOGC 1916, del 4/7/1994).
DECRET 196/2003, de 26 d'agost, sobre adopció de mesures per pal·liar
els danys ocasionats amb motiu dels incendis i les tempestes del mes
d'agost de 2003 (DOGC 3956, del 28/8/2003).
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ORDRE MAH/873/2004, de 31 de març, per la qual s'amplien les
comarques a les quals es poden fer cremes controlades a les zones de
pasturatge d'alta muntanya i s'allarga el període de cremes (DOGC
4108, del 7/4/2004).
DECRET 14/2005, d'1 de febrer, pel qual s'avança l'aplicació de les
mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC 4315, del 3/2/2005).
ORDRE MAH/360/2005, de 5 d'agost, sobre mesures urgents per a la
prevenció d'incendis forestals (DOGC 4446, del 11/8/2005).
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2.- Mapa Geològic

3.- Meteorologia
3.1.- Dades Meteorològiques utilitzades per caracteritzar la
Zona d’estudi
Dades generals de les estacions utilitzades,

Anys útils de cada estació

Precipitacio mitja anual

Temperatura mitja anual

temperatura mitja de les mínimes absolutes

3.2.- Dades Meteorològiques utilitzades en les simulacions
En aquest annex recollim les dades meteorològiques de l’estació del Perelló,
proporcionades per la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya per tal de
caracteritzar el règim de vents que afecten a la nostra zona d’estudi.
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ANYS

T MAX

T MIN

HR

HR MIN

VVMAX

VVMAX ABS

VV10m

1998

28,70

17,30

68,00

41,00

12,30

35,00

4,40

1999

28,80

17,70

70,00

66,00

13,20

21,80

4,50

2000

29,00

17,60

71,00

44,00

14,10

30,70

5,00

2001

30,20

18,00

65,00

36,00

10,90

21,00

3,90

2002

28,60

16,90

66,00

39,00

11,40

30,90

3,30

2003

32,10

20,00

69,00

43,00

10,60

16,50

3,50

2004

30,00

17,40

72,00

42,00

11,80

20,20

3,50

2005

30,70

18,30

69,00

39,00

11,20

18,40

3,40

2006

29,10

17,60

71,00

45,00

11,10

16,10

3,60

2007

27,60

17,60

66,00

41,00

11,00

21,60

2,30

2008

26,40

16,30

65,00

42,00

11,60

19,40

2,50

2009

28,70

17,70

65,00

37,00

11,50

18,10

1,70

Media
Màxim
Mínim

28,90

17,60

68,50

41,50

11,45

20,60

3,50

32,10

-

72,00

-

14,10

35,00

5,00

-

16,30000

-

36,00000

-

-

-
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T MAX

T MIN

HR

HR MIN

VVMAX

VVMAX ABS

VV10m

1998

32,50

20,60

63,00

35,00

14,70

28,70

5,30

1999

31,40

20,20

70,00

42,00

13,50

25,10

4,60

2000

30,90

19,90

66,00

40,00

15,20

31,50

5,40

2001

30,30

18,70

70,00

40,00

10,00

23,80

3,50

2002

31,30

19,80

66,00

39,00

14,00

24,80

4,70

2003

32,80

21,60

70,00

43,00

11,90

21,40

3,80

2004

31,00

19,10

66,00

40,00

13,00

22,00

3,60

2005

32,00

20,50

65,00

38,00

11,90

21,50

4,00

2006

33,90

21,70

70,00

42,00

10,70

18,30

3,20

2007

28,70

19,60

68,00

47,00

11,80

23,10

2,60

2008

28,60

20,40

70,00

40,00

10,10

21,40

2,20

2009

29,80

19,20

67,00

10,40

26,50

2,20

Media
Màxim
Mínim

31,15

20,05

67,50

40,00

11,90

23,45

3,70

33,90

-

70,00

-

15,20

31,50

5,40

-

18,70

-

35,00

-

-

-
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T MAX

TMIN

HR

HR MIN

VVMAX

VVMAX ABS

VV10m

1998

32,90

20,80

65,00

36,00

13,90

22,30

4,60

1999

32,00

20,20

74,00

46,00

11,90

18,00

4,10

2000

31,50

21,90

69,00

40,00

11,10

22,30

4,20

2001

33,10

20,40

70,00

42,00

12,70

17,40

3,10

2002

32,80

21,80

69,00

46,00

9,10

25,10

4,40

2003

34,60

19,90

69,00

39,00

13,40

15,60

2,90

2004

32,60

21,70

64,00

40,00

10,50

23,40

3,80

2005

30,30

20,80

68,00

43,00

13,10

24,00

4,10

2006

32,70

19,30

55,00

30,00

15,70

27,70

5,40

2007

29,20

20,20

61,00

37,00

13,30

24,50

2,70

2008

29,90

19,20

69,00

43,00

10,30

23,90

1,90

2009

30,80

19,90

68,00

41,00

9,90

20,50

1,80

Media
Màxim
Mínim

32,30

20,30

68,50

40,50

12,30

22,85

3,95

34,60

-

74,00

-

15,70

27,70

5,40

-

19,20

-

30,00

-

-

-

Analitzant les taules anteriors, hem construït una taula resum dels mesos de juliol i agost per
ser els mesos amb pitjors condicions meteorològiques de cara a les simulacions projectades en
aquest projecte.

JULIOL

AGOST

Valor Mig

Valor Màxim

Valor Mig

Valor Màxim

T MAX

31,1

33,9

32,3

34,6

T MIN

20,05

18,7

20,3

19,2

HR (%)

67,5

70

68,5

74

HR MIN (%)

40

35

40,5

30

VVMAX (m/S)

11,9

15,2

12,3

15,7

VVMAXABS (m/s)

23,45

31,5

22,8

27,7

VV10m (m/s)

3,7

5,4

3,95

5,4

T MAX: Temperatura màxima enregistrada en graus (ºC)
T MIN: Temperatura mínima enregistrada en graus (ºC)
HR: Humitat Relativa (mitja mensual)
HR MIN: Humitat Relativa Mínima (mitja de les mínimes mensuals enregistrades).
VVMAX: Velocitat del Vent Màxima (mesurat a 10m sobre el terra)
VVMAXABS: Velocitat del Vent Màxima Absoluta (mesurat a 10m sobre el terra)
VV10m: Velocitat del Vent (mitjana mensual)

4.- Simulacions
4.1.- Simulacions Estàtiques (programa FLAMMAP)
NEW RUN

4.2.- Simulacions Dinàmiques
4.2.1.- Introducció

Inputs Generals a totes les simulacions

En aquest apartat definim els
paràmetres generals de la nostra
massa forestal.
Inputs → Project Inputs → Canopy
Characterístics

4.2.2.- Casos Particulars

Simulació 1. Incendi de Cardó de 1995

Fitxer ADJUSTMENTS

Fitxer WEATHER

Fitxer FUEL MOISTURE

Fitxer WIND

SET DURATION

MODEL PARAMETERS

Simulació 2. Ermita St. Domingo

Fitxer ADJUSTMENTS

Fitxer WEATHER

Fitxer FUEL MOISTURE

Fitxer WIND

MODEL: PARAMETERS i SET PARAMETERS
Simulation Started (Day Hour:Min): 8/6 11:00
Simulation Ended (Day Hour:Min): 08/06 16:00
Elapsed Time (Days Hours:Mins): 00 05:00
Actual Time Step (min): 30.000000
Visible Time Step (min): 30.000000
Perimeter Resolution (m): 60.000000
Distance Resolution (m): 30.000000

Simulació 3. Incendi sota Balneari de Cardó

Fitxer ADJUSTMENTS

Fitxer WEATHER

Fitxer FUEL MOISTURE

Fitxer WIND

SET DURATION

MODEL PARAMETERS

Simulació 4. Incendi produït a la carretera Rasquera-Benifallet

Fitxer ADJUSTMENTS

Fitxer WEATHER

Fitxer FUEL MOISTURE

Fitxer WIND

SET DURATION

MODEL PARAMETERS

4.3.- Notícies de Premsa
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El mayor incendio delverano arrasa 1.500
hectáreas en la zona sur de Tarragona

Las llamas provocaron el
desalojo de una veintena
de masías, pero no se pudo
evitar la muerte de
un rebaño de cabras

Ti

I
El incendio obligó a desalojar, como medida preventiva, algunas masías aisladas de la zona

SUCESOS

• El fuego tenía anoche tres frentes, el principal en
dirección a El Perelló, aunque las autoridades
dijeron que la población no corría peligro
ROSA MARI BOSCH
TARRAGONA. - El mayor incendio forestal declarado este año en
Cataluña ha calcinado desde el domingo más de 1.500 hectáreas de pinos y matorrales, según Medi Natural de la Generalitat, entre los términos municipales de Rasquera y El
Perelló, en las comarcas de la Ribera d'Ebre y el Baix Ebre. Hasta esta
semana, las llamas habían calcinado algo más de 1.800 hectáreas en la
geografía catalana a lo largo de
1995. A última hora de ayer, el fuego seguía avanzando sin control en
dirección al municipio de El Perelló, donde se posó una intensa y sofocante humareda que provocó
cierta alarma entre la población.
El siniestro se inició a las 14 horas

del pasado domingo al incendiarse
una furgoneta que había colisionado contra un árbol, en la carretera
local que enlaza la localidad de Rasquera, en la Ribera d'Ebre, con el
antiguo balneario de Cardó, en Benifallet (Baix Ebre), donde se encuentran un manantial y una planta
embotelladora de agua mineral.
Los bomberos lo dieron por controlado a las 21 horas y todo hacía
suponer que podría extinguirse a lo
largo de la madrugada de ayer. El resultado fue totalmente al contrario.
El fuerte viento propició que las llamas se reavivaran alrededor de las
tres de la madrugada de ayer y que
avanzaran rápidamente desde la
sierra de Cardó, entre Rasquera y
Benifallet, hacia la sierra del Boix,
para adentrarse en los parajes de

^ ^ ^ p r \ _ . - o Rasquera

fT^^WIÉ
Benifollet

o

~ **'

Cardó
Balneario de Cardó

ZONA CALCINADA

Nájeras y Les Calobres, ya en el término municipal de El Perelló. Además de este foco, el incendio presentaba otros dos frentes, aunque menos importantes: uno cerca del
manantial de Cardó y otro próximo
a Rasquera.
La espectacular columna de
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LA VANGUARDIA

Venga a ver Volar (lo Fly] al cine del futuro

ma población. Por la tarde, el panorama no mejoró. Ya en el término
municipal de El Perelló, fue desalojada una veintena de masías y ardie- ron un pajar y un corral, según informó el alcalde de la localidad, Salvador Pallares. Alrededor de las 20
horas, el fuego se encontraba a unos
cuatro kilómetros de El Perelló y
tendía a desplazarse hacia el término municipal de Tortosa. La carretera entre Rasquera y El Perelló
tuvo que ser cortada al tráfico.
El delegado de la Generalitat en
Tarragona, Josep Maldonado, manifestó que los trabajos de "extinción
del incendio eran doblemente complicados. Por una parte, el intenso
viento y las .turbulencias dificultaban en extremo la tarea de los medios aéreos, ocho helicópteros bombarderos y dos de mando, cuatro hi-

humo que se divisaba ayer desde varios municipios de las comarcas del
sur de Cataluña inquietó a la población de la zona. Por la mañana, las
llamas calcinaron un rebaño de 80
cabras, en Rasquera, y fue preciso
evacuar de manera preventiva a los
ocupantes de tres masías de la mis-

droaviones y dos avionetas. Y por
otra, los efectivos terrestres, 130
bomberos repartidos en 47 camiones de agua, así como varias dotaciones de Medi Natural y voluntarios de la zona, también tuvieron
que enfrentarse a un terreno muy
abrupto, inaccesible. "Estamos a expensas del viento", comentaba Josep Maldonado. Un viento que sopló durante todo el día, con ráfagas
que superaron los 50 kilómetros por
hora, y al que ya están acostumbrados los ciudadanos de la zona sur de
Cataluña.
El conseller de Governació, Xavier Pomés, también se desplazó a
la zona y, a última hora de la tarde,
declaró que si el viento no cesaba,
sería prácticamente imposible poder controlar el fuego a lo largo de la
noche. Pomés, que subrayó la dificultad que suponía para las tareas
de extinción las fuertes rachas de
viento, que alcanzaron los 50 y 60
kilómetros por hora, aseguró que no
existía ningún peligro para la población.
Debido a las características del
incendio, se activó el nivel 1 del Pía
de Protecció Civil d'Emergéncies
per Incendis Forestáis a Catalunya
(Pía Infocat). Hasta ayer, el fuego
que este verano había quemado una
mayor extensión de masa forestal
era el de La Bisbal del Penedés (Baix
Penedés), del pasado 25 de junio,
con un balance de 550 hectáreas
arrasadas.»

Un conductor provocó seis
accidentes consecutivos
dos, uno de ellos de gravedad. El angoleño, que según fuentes de la
MATARÓ. - La Guardia Civil de Guardia Civil de Tráfico de Mataró
Tráfico ha abierto diligencias con- no llevaba permiso de conducir ni
tra un subdito angoleño de 32 años documentación, no detuvo su veque en la noche del domingo provo- hículo en ninguno de los accidentes.
có seis accidentes de tráfico en la De esta manera, puede ser acusado,
N-II entre Calella y Arenys de Mar. además de un delito contra la segu-.
La peripecia de Eduardo N. causó ridad del tráfico, de omisión del deber de socorro.
dos heridos graves y ocho leves.
La carrera del joven acabó en el
Eduardo N., vecino de Girona,
inició su loca carrera hacia las 19.20 último accidente, ocurrido en la cohoras en Calella, al volante de un nocida como la curva de la Muvisa,
Renault 12, matrícula GI-3279-I, de Arenys de Mar, donde quedó
donde colisionó con un Seat 1.430 atrapado dentro de su propio vecuyo ocupante resultó ileso. Luego hículo. Eduardo N. resultó herido
se llevó por delante una motocicleta de gravedad y permanece ingresaBMW. En esta acción causó heridas do, bajo custodia de la Guardia Cileves al motorista y de gravedad a la vil, en el centro hospitalario Can
Ruti de Badalona. La causa ha pasamujer que le acompañaba.
Tras chocar con un Ford Mondeo do al juzgado de guardia de Arenys
y otro Renault 12, a los que sólo pro- de Mar, cuyo titular deberá esperar
dujo daños, embistió a un Renault a que el conductor se recupere de las
18, causó heridas leves a sus dos heridas, y pueda hablar, para tomarusuarios, y a un Ford Escort cuyos le declaración, según informó la
cuatro ocupantes resultaron heri- Guardia Civil.»
ANTONIA DE LA FUENTE
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BREVES
• Una fuga de gas de
un camión cisterna
obliga a cortar la A-7
Un camión que transportaba
isopreno, producto altamente
inflamable, registró una
pérdida del contenido de la
cisterna cuando se encontraba
en la autopista A-7, en el área
de servicio de Benicarló
(Castellón), lo que obligó a
cortar la carretera entre
Peñíscola y Vinaroz como
medida preventiva en espera
de limpiar el vertido y evitar
incidentes, según informaron
fuentes del Centro de
Emergencias. - Europa Press

LA VANGUARDIA

El incendio queasuela la sierra de Cardó
ha quemado yamás de4.000 hectáreas
MEDIO AMBIENTE

• El peor incendio de la
temporada sigue fuera
de control, presenta un
frente de seis kilómetros
y afecta ya a cuatro
términos municipales

l'MM
1¡Í<:U 1

•ÍVÍ ;

*

ROSA M. BOSCH

J ;

<

y\¡\~

í

:

í

> -'

;n

José Olote Mingorance murió
en el acto y José R.S.yManuel
R. G. resultaron heridos
graves a consecuencia del
accidente que sufrieron el
lunes en la autopista A-18 en el
término municipal de Sant
Quirze del Valles. Las
víctimas, que tienen
antecedentes penales,
conducían un coche robado
que destrozó las vallas
protectoras de una de las
entradas elevadas de la A-18,
saltaron el puente y fueron a
parar al acceso que une el
centro comercial Alcampo
con Sabadell. - J. Medina

• Se acaban las
vacaciones para los
niños de Chernobil
Trece niños y niñas de la
ciudad de Kiev, en Ucrania,
afectados por la explosión de
la central nuclear de
Chernobil, ocurrida en 1986,
regresaron ayer a su país
después de haber pasado dos
semanas de vacaciones en la
localidad gerundense de
Campdevánol, invitados por
este pueblo. - F. Martín

• El Tibidabo rinde
homenaje al folklore
de Cataluña
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RASQUERA. - El incendio decla'¡'•'.'"
rado el domingo en la sierra de Cardó, entre las comarcas de Ribera
d'Ebre y Baix Ebre, ya había calcinado hasta última hora de ayer unas
4.000 hectáreas de masa forestal de
cuatro términos municipales (Benifallet, Tivenys, El Perelló y Rasquera) y seguía sin poder ser controlado
por los bomberos, según fuentes de
Medi Natural.
Todos los esfuerzos de ayer se
centraron en dominar "el frente de
fuego discontinuo, de unos seis kilómetros de longitud, que se extiende
desde la zona del antiguo balneario
de Cardó hasta el término municiJOSÉ CARLOS LEÓN
pal de Tivenys", según explicó ayer
El
de
Cardó
se
ha
convertido
en
el
peor
incendio
del
año
por la tarde Josep Bernis, director
general del Servei de Prevenció i Extinciód'Incendis.
La disminución de la intensidad
del viento y los numerosos efectivos
aéreos desplazados a la zona, ocho
• Greenpeace España pide que se regule el comercio ponsable de bosques de la organización ecologista
helicópteros bombarderos y dos de
de la madera quemada en incendios forestales para Greenpeace. La madera quemada preferida por la
mando, dos avionetas de vigilancia,
evitar especular con ella. La organización ecologista industria corresponde a eucaliptus y pino, dos de las
tres hidroaviones y 50 camiones de
presentó ayer un extenso informe sobre los incendios especies más empleadas para la reforestación. Sin
agua, facilitaron las tareas de extinen los bosques españoles en el cual se afirma que la embargo, son los robledales y los encinares los árboción de los otros dos frentes activos,
industria recupera tres cuartas partes de la madera les que más han sufrido con los incendios: se ha llegael de Rasquera y y el de El Perelló.
que arde en el bosque, dieciséis millones de metros do a perder hasta el 25 por ciento de cada una de escúbicos en los últimos diez años. En total, representa tas especies vegetales.
El alcalde de Rasquera, Jesús Behasta el 15 por ciento de la madera que se comerciali- "' Desde 1970 se han producido en España 211.000
naiges, lamentó las consecuencias
za en toda España.
del fuego, que arrasó muchos camincendios, con una superficie quemada de cinco mipos de pastos que servían de alimenPara evitar la especulación, Greenpeace propone llones de hectáreas, 2,1 millones de las mismas de arto a los rebaños de cabra blanca. El
que la madera quemada deje de comercializarse a bolado. Galicia sigue siendo la comunidad más afecConsistorio de la localidad quería
través de los mismos circuitos que utiliza la madera tada, seguida de Castilla-León, Andalucía y Extresolicitar la denominación de caliverde. Los ecologistas sostienen que el negocio de la madura. Cataluña queda muy por detrás en este
dad para la cabra blanca de Rasquemadera quemada es la causa principal del constante ranking por superficie calcinada. En lo que va de año
ra. Los vecinos de la zona también
se han quemado más de 80.000 hectáreas, de las que
aumento de los incendios en España.
manifestaron su desolación por el
"Sabemos que las industrias de pasta de papel y más de un tercio son arboladas. El daño económico
triste panorama que presenta el bosconglomerado compran madera quemada a los in- que esta circunstancia ha provocado supera los
que, "donde ya no podremos ir a
termediarios entre un treinta y un cincuenta por 30.000 millones de pesetas, según los datos recogibuscar setas", una actividad que
ciento más barato", declaró Mario Rodríguez, res- dos por miembros de esta organización ecologista.
atraía a muchos visitantes.»
;

;

o;

Evitar que se especule con la madera quemada

Coincidiendo con la
festividad de la Diada, el
parque de atracciones del
Tibidabo celebrará del 1 al 11
de septiembre, bajo el título
"Aires de Cataluña en el
Tibidabo", unas jornadas que
recogerán, según sus
organizadores, "las
manifestaciones más
significativas de la cultura y
del folklore de Cataluña". Esta
muestra contará con la de
participación más de treinta
asociaciones, corales,
"esbarts" y "colles castelleres"
y sardanistas. - Redacción

CIUDADANOS

Las delegadas del foro
de ONG sobre la mujer
denuncian trabas de Pekín

• El incendio de
Huesca ha quemado
más de cien hectáreas '
Más de cien hectáreas de
bosque se han quemado en el
incendio forestal que se
declaró en la tarde del lunes en
las cercanías del parque
natural de la sierra de Guara
(Huesca) y que todavía no ha
podido ser controlado. El
siniestro, que se inició en el
término municipal de
Loporzano (Huesca), ha
podido ser provocado, según
apunta el Gobierno aragonés,
ya que poco antes de su inicio
se tuvo que apagar un primer
foco. - A. Ibares
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• Un muerto en
un accidente
en Sant Quirze
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JASON REED / REUTER

Una delegada keniana pregunta por la sede del foro de ONG

HUAIRU (CHINA.) (Afp.) - Las
delegaciones de las Organizaciones
No Gubernamentales (ONG), que
comienzan hoy su foro paralelo a la
Conferencia de la Mujer, han mostrado su disgusto por haberse visto
relegadas a esta tranquila -y alejada- localidad, situada a una hora de
coche de la capital china. A ello cabe
añadir el que a "cientos, quizás a
miles" de delegadas que acudían a
Pekín (se esperaban unas 30.000) se
les ha denegado el visado, informaron fuentes de la organización.
El viceministro de Segundad Pública, Tian Qiyu, jefe de seguridad
de la conferencia y del foro, advirtió
ayer que las manifestaciones sólo
estarán permitidas en un campo de
deportes situado en el interior de la
sede del foro de ONG, un lugar cerrado al público chino.
Ni siquiera en ese recinto los discursos serán completamente libres,
declaró Tian. "Dentro del recinto,
las ONG pueden manifestarse y organizar marchas siempre que no in-

frinjan la soberanía del país anfitrión y no deberán difamar o atacar
a sus líderes", advirtió Tian en una
rueda de prensa, aunque no especificó quién decidiría si los discursos
son calumniosos o violan la soberanía china.
Simultáneamente, en otro punto
de la ciudad, el grupo de defensa de
los derechos humanos, Amnistía Internacional atacó -en el transcurso
de la primera rueda de prensa que
celebra en China- la falta de respeto
a los derechos humanos del Gobierno de Pekín.
El portavoz del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Chen Jian, contestó a estas acusaciones diciendo
que las noticias sobre las ejecuciones indiscriminadas de reos para
mejorar la seguridad de la conferencia eran infundadas. El foro de las
ONG se prolongará hasta el próximo día 8 de septiembre, mientras
que la conferencia organizada por la
ONU se celebrará entre el 4 y el 15
de septiembre.»
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Controlado el fuego de la sierra de Cardó
MEDIO AMBIENTE

nos ha ardido la mitad de nuestro territorio", espetó uno de los contertulianos, Francisco Garrido, que lamentaba la pérdida de 250 olivos.
Unos exclamaban que Garrido se
había quedado corto en sus cálculos; otros que, quizás, había exagerado un poco.
Lo cierto es que los pastores de
Rasquera observan con desolación
cómo las montañas que se extienden a la derecha de la carretera que
une esta localidad con El Perelló se
han quedado sin pastos. Un total de
ochenta cabras, propiedad del vecino Joan Josep Bladé, murieron calcinadas en el interior de un corral
devastado por el fuego, el pasado lunes.
También estuvo de mala suerte
otro de los contertulianos, el anciano Manuel Ramos. "Se me ha quemado la masía y todo lo que había
dentro", gritaba enfurecido a todo
aquel que se le acercaba."Alguien
tiene que responder de los daños",
reclamaba.
Los ojos miran hacia la empresa

• Más de 4.500
hectáreas quemadas
después de tres días de
fuego es el balance del
peor incendio del verano
en Cataluña
ROSA M. BOSCH
RASQUERA. - Los vecinos de las
localidades de Rasquera, en Ribera
d'Ebre, y Benifallet, El Perdió, Tivenys y Tortosa, en el Baix Ebre, no
se hacían a la idea de que cuatro días
después que se iniciara el incendio
en la sierra de Cardó las llamas todavía continuaran, ayer, arrasando
bosques de gran valor ecológico y
campos de cultivo. El número de
hectáreas calcinadas ascendía, a última hora de ayer, a 4.500, según la
Direcció General de Medi Natural
de la Generaiitat.
Varios focos de fuego ardieron
durante todo el día en una amplia
franja, de unos seis kilómetros, que
se extendía desde la confluencia de
los términos municipales de Rasquera y Benifallet hasta los de Tivenys y Tortosa. Alrededor de las 20
horas, el conseller de Governació de
la Generaiitat, Xavier Pomés,
anunció que los bomberos habían
podido controlar todos los frentes,
aunque todavía no se daban por extinguidos.
Una treintena de camiones de
agua permaneció durante toda la
noche en la zona remojando el terreno para evitar que el fuego se reavivara, tal como sucedió la madrugada del pasado lunes.

JOSÉ CARLOS LEÓN

£1 fuego ha arrasado ya más de 4.500 hectáreas en el sierra de Cardó

Las cabras se han quedado sin pasto
• El Coll Pelat está más pelado que nunca. Ni un
hierbajo asoma entre la alarmante capa negruzca.
Hasta el pasado domingo, el rebaño de trescientas
cabras de Modesto Pinol, vecino de Rasquera, pastaba en este paraje, ahora calcinado por el fuego. El resto de pastores de Rasquera se encuentra con el mismo problema.
La cabra blanca de Rasquera, "muy fuerte y muy
sana porque sólo se alimenta de las hierbas de la
montaña", tendrá que buscar otras pasturas. El rebaño de Modesto ha empezado a criar y por eso permanecerá todavía en el corral unos días más, a la espera
de que nazcan todos los cabritos, "que sacrificaremos cuando cumplan los 40 días para poder comercializarlos", explica Modesto. A lo largo del día de

El viento reavivó el incendio
Los bomberos y voluntarios forestales maldijeron el lunes el fuerte
viento que soplaba y que impedía a
los efectivos aéreos actuar con comodidad y eficacia. Cuando el martes el viento empezó a amainar,
todo hacía suponer que el fuego podría ser sofocado rápidamente.
Nada de eso.
Los bomberos han topado estos
días con otro obstáculo: la falta de
pistas forestales, por lo que es prácticamente imposible acceder por
tierra a las montañas de las sierras
de Cardó y del Boix. Los helicópteros trasladaron ayer a unos 60 bomberos, cargados con mochilas, con
capacidad para almacenar 20 litros
de agua, y balsas inflables, a pie de
montaña para que fueran rematando el trabajo realizado por los medios aéreos.
Xavier Pomés calificó el fuego de

"largo y complicado" y confiaba en
poder dominarlo a lo largo del día.
El número de efectivos que trabajó
ayer en la extinción era de diez helicópteros, ocho bombarderos y dos
de mando; dos aviones de vigilancia
y ataque y tres hidroaviones, así
como una treintena de vehículos y
varias dotaciones de voluntarios forestales.
Los vecinos de Rasquera, uno de
los cinco términos municipales por
donde ha pasado el fuego, se mostraban ayer muy desanimados. Tres
días de tensión e incertidumbre derrumban a cualquiera.
El tema de conversación continuaba siendo el fuego. "Rasquera es
el pueblo más afectado, por lo me-

ayer nacieron un total de 20 ejemplares, idéntico número que el martes. La "carne de estos animales es
muy apreciada y por eso los productores de la- zona
(Rasquera, El Perelló, Tivenys, Tivissa y Vandellós)
habían puesto todas sus esperanzas en conseguir la
denominación de calidad, según explica Modesto. El
futuro se presenta ahora un tanto incierto.
El hijo de Modesto, del mismo nombre, es, a sus 25
años, el pastor de cabra blanca más joven de la localidad. Durante los meses de verano, el rebaño permanece día y noche en la montaña y, en invierno, lo saca
cada día a pastorear. "Hoy (por ayer) les tenemos que
dar de comer alfalfa en el corral, a la espera de encontrar pastos en otras zonas, quizás en Paüls", apunta
Modesto.

•x
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Dos detenidos por introducir cocaína
colombiana en botes de espuma de afeitar
BARCELONA. - Espuma de afeitar de ida y vuelta. ¿Por qué alguien
se gasta 23.000 pesetas para enviar
botes de espuma de afeitar a Colombia? Esta es la pregunta que se hicieron los agentes al ver aquel paquete,
que venía de" regreso, ya que en el
país latinoamericano le estamparon
un sello de "destinatario desconocido". Tras una entrega controladajudicialmente, se descubrió que aquellos 10 botes tenían doble fondo y
transportaban más de tres kilos de
cocaína. Jordi Arcos, que reúne la
doble condición de remitente y finalmente destinatario oficial, y el
colombiano Carlos Enrique Tapias,

Manantial de Cardó. Una de las furgonetas de dicha planta embotelladora de agua mineral de la sierra de
Cardó causó el fuego. El conductor,
Lluís Benaiges, empleado de Manantial de Cardó, se salió de la carretera, presuntamente por exceso
de velocidad, según fuentes del Gobierno Civil de Tarragona, colisionó contra un árbol y el vehículo se
incendió.
Los hechos sucedieron a las 13.45
horas del domingo. Desde entonces,
el fuego no ha cesado. Las previsiones son que, una vez controlado, los
bomberos puedan darlo por extinguido, si las condiciones meteorológicas son favorables, a lo largo del
día de hoy.
La Guardia Civil de Tráfico ha
remitido el atestado del accidente al
juzgado número 4 de Tortosa, que
instruye las diligencias del caso y
que ayer mantenía un absoluto mutismo sobre el mismo.
Este es el incendio forestal más
importante que ha registrado Cataluña este año y que ha quemado más
masa forestal que todos los fuegos
de este verano. Tarragona es la zona
de Cataluña que más ha sido castigada por el fuego, con un totai de
5.300 hectáreas quemadas.•

BREVES

SUCESOS

FRANCESC PEIRÓN

Los bomberos, cargados
con balsas hinchables
y mochilas de agua,
abordaron en helicóptero
la sierra de Cardó

e

el
* presunto verdadero dueño del paquete, fueron
míete
fnernn detenidos
HeteniHns la pasada
nasaHa
semana, según informaron ayer
fuentes policiales.
Para los investigadores está claro
que Carlos Enrique Tapias ideó este
sistema de introducir cocaína en España. El paquete, con los botes manipulados, se enviaba a Colombia.
Allí se rellenaban con la droga. Y
sospechan que un empleado del servicio postal de aquel país, conchabado con los traficantes, se encargada de devolver el envío al remitente.
Cuando el paquete llegó de regreso, y al comprobar que se trataba de
espuma de afeitar, se produjo la
alarma. ¿A quién se le ocurre gastarse 23.000 pesetas para hacer tal en-

vío? Así que se decidió hacer una
vio?
"Hpvnliifirin" controlada.
nnntmlciAo Un
U n polir
"devolución"
cía se "vistió" de funcionario de Correos. Y se fue al domicilio del remitente, en la Barceloneta. No había
nadie, pero una vecina se prestó
para recibir el paquete. El agente
dijo que no, que debía entregarlo al
verdadero destinatario, que tenía
que firmar un recibí. Dejó el aviso
para que el propietario pasara a recogerlo. Ocurrió el pasado jueves.
Al día siguiente acudió Jordi Arcos. Le detuvieron. En la calle le esperaba Carlos Enrique Tapias. Los
dos están ahora en prisión. En el registro del domicilio del catalán hallaron resguardos de otros envíos.
Espuma de ida y vuelta.»

• Borrell lamentar que
no baje el consumo de
agua en zonas secas

• Intentan pasar cocaína
camuflada como grasa
protectora de maletas

El ministro de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente,
Josep Borrell, lamentó ayer que
no se haya registrado
"prácticamente ninguna
disminución en el consumo de
agua" en las zonas más afectadas
por la sequía -sin contar las
restricciones temporales-, y ello
a pesar de los reiterados
"llamamientos a la
responsabilidad" que se han
realizado en tal sentido. Borrell
criticó la actitud de los dirigentes
del Partido Popular en esas
zonas, que, según él, "se oponen a
las obras de emergencia para
paliar la sequía, pero también a
las restricciones que hay que
imponer cuando no se efe.ctúan
tales obras". - F. García .

La Guardia Civil detuvo el
pasado martes en el aeropuerto
de Barcelona a dos individuos
que pretendían pasar unos dos
kilogramos de cocaína
impregnados en dos maletas por
la aduana del aeropuerto. La
detención se produjo cuando dos
hombres de 44 y 59 años, vecinos
de Barcelona, que llegaron en un
vuelo de Bogotá (Colombia)
intentaron pasar por la aduana
dos maletas recubiertas de una
grasa protectora. El aspecto de los
bultos hizo sospechar a los
agentes de la Guardia Civil, que
aplicaron un reactivo que
demostró que la grasa que
rezumaba era cocaína. Los dos
detenidos tienen antecedentes
por tráfico de drogas. - Efe
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CLASSIFICACIÓ ESTRUCTURAL DE LA VEGETACIÓ

Nota introductòria per facilitar la digestió d’aquesta classificació:
A continuació teniu el recull dels criteris utilitzats per descriure quantitativament
la vegetació. Aquests criteris s’han concretat per al sistema forestal de Tivissa i
Vandellòs, si bé s’hi ha inclòs els criteris que es van plantejar pel Massís de
Cardó i pels Ports de Tortosa i Besseit.
És possible que hi hagi rangs que es puguin ajustar a cada massís, tot i que els
rangs de classificació s’haurien de respectar (o proposar de nous que sumin) per
poder comparar TEV de diferents massissos.
Teniu la classificació dividida en 2 blocs:
1. Criteris per classificar els TEV
2. Etapes de la successió vegetal i TEV
Aquesta classificació permet assignar un codi a cada estructura de la vegetació,
és a dir, diferenciar els Tipus Estructurals de Vegetació (TEV), en funció a les
seves característiques ecològiques de capacitat d’establiment i de permanència
davant un pertorbació i dels atributs vitals per a mantenir-se en el sistema.
La vegetació es diferencia en estrats, i cada estrat té uns grups d’espècies
dominants representatius, per tant, la classificació de cada estrat del TEV es fa
sobre grups que manifesten les mateixes estratègies ecològiques i no sobre una
espècie en concret.

1. CRITERIS PER CLASSIFICAR ELS TEV
Tipus i descripció de les formacions generals de la vegetació.
Tipus de formació Descripció estructural

Massa arbrada

Brolla

Herbassar
Erm

L’estrat representatiu de la formació està dominat majoritàriament per
macrofaneròfits. L’alçada és variable en funció a les espècies presents,
però oscil·la de 1 a 15 m. Recobriment mig de les capçades d’espècies
arbòries igual o superior al 5%.
L’estrat representatiu de la formació està dominat per nanofaneròfits i
alguns camèfits de més alçada. L’alçada mitjana oscil·la entre 0,5 i 2 m en
funció a les espècies presents. Terreny amb un recobriment mig de les
capçades d’espècies arbustives igual o superior al 30% i amb un
recobriment de les espècies arbòries inferior al 5%.
L’estrat representatiu de la formació està dominat per hemicriptòfits,
geòfits i teròfits. L’alçada mitjana pot arribar a 0,5 m. El grau de
recobriment és igual o major al 50 %.
L’estrat representatiu de la formació està dominat per hemicriptòfits,
geòfits i teròfits, com l’herbassar però amb més pedregositat i un grau de
recobriment inferior al 50 %.
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Tipus i descripció dels sistemes de regeneració de la vegetació.
Sistema de regeneració

Descripció estructural

Sistema de regeneració
per llavor
Sistema de regeneració
per rebrot
Sistema de regeneració
mixt

El grup d’espècies amb un sistema de regeneració per rebrot té un
recobriment mig inferior al 25%.
El grup d’espècies amb un sistema de regeneració per llavor té un
recobriment mig inferior al 25%.
Els dos grups d’espècies tenen un recobriment mig superior al
25%.

Tipus i descripció de brolla i massa arbrada en funció a la distribució horitzontal.
Continuïtat horitzontal Descripció estructural

Brolla aclarida
Brolla densa
Massa arbrada
aclarida
Massa arbrada
densa

Brolla amb un recobriment mig de l’estrat arbustiu inferior al 60%.
Brolla amb un recobriment mig de l’estrat arbustiu igual o superior al
60%.
Massa arbrada amb un recobriment mig de les capçades de les
espècies arbòries igual o superior al 5 i igual o inferior al 50%.
Massa arbrada amb un recobriment mig de les capçades de les
espècies arbòries superior al 50%.

Categories de massa arbrada en funció a la distribució vertical.
Continuïtat vertical

Descripció estructural

Massa arbrada amb
estructura de regenerat
Massa arbrada amb
estructura adulta
Massa arbrada amb
estructura estratificada
Massa arbrada amb
estructura
pluriestratificada

Massa arbrada amb continuïtat o separació mitjana entre l’estrat
arbustiu o herbaci i la base de les capçades inferior a 1 m.
Massa arbrada amb una separació mitjana entre l’estrat arbustiu o
herbaci i la base de les capçades entre 1 i 4 m.
Massa arbrada amb una separació mitjana entre l’estrat arbustiu o
herbaci i la base de les capçades major de 4 m.
Massa arbrada amb almenys dos estrats arboris diferenciats entre
ells i una separació mitjana entre l’estrat arbustiu o herbaci i la
base de les capçades de l’estrat inferior major de 4 m.

Categories de massa arbrada estratificada o pluriestratificada en funció a l’origen de
l’estratificació.
Origen de l’estratificació Descripció estructural

S’associa a les masses estratificades degut a actuacions de gestió
silvícola que comporten una separació entre l’estrat arbustiu i les
Origen d’activitat
bases de les capçades, ja sigui mitjançant l’eliminació de l’estrat
silvícola
arbustiu amb mitjans mecànics o manuals, mitjançant la poda baixa
de les capçades o amb la suma de les dues actuacions.
S’aplica a les masses estratificades en les quals l’acció del foc
Origen de foc forestal forestal ha eliminat l’estrat arbustiu sense afectar, de manera
significativa, a les capçades dels arbres.
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Opcions de TEV possibles segons els criteris de classificació estructural de la vegetació.
Criteri de
formació
general
Erm
Herbassar

Criteri de
sistema de
regeneració

Llavor
Brolla

Rebrot
Mixta

Criteri de
distribució
horitzontal

Criteri de
distribució vertical

Criteri d’origen de
l’estratificació

Aclarida
Densa
Aclarida
Densa
Aclarida
Densa
Regenerat
Adult
Aclarida

Estratificat
Pluriestratificada

Llavor

Foc
Activitat silvícola
Foc
Activitat silvícola

Regenerat
Adult
Densa

Estratificat
Pluriestratificada

Foc
Activitat silvícola
Foc
Activitat silvícola

Regenerat
Adult
Aclarida

Estratificat
Pluriestratificada

Arbrat

Rebrot

Foc
Activitat silvícola
Foc
Activitat silvícola

Regenerat
Adult
Densa

Estratificat
Pluriestratificada

Foc
Activitat silvícola
Foc
Activitat silvícola

Regenerat
Adult
Aclarida

Estratificat
Pluriestratificada

Mixt

Foc
Activitat silvícola
Foc
Activitat silvícola

Regenerat
Adult
Densa

Estratificat
Pluriestratificada

Foc
Activitat silvícola
Foc
Activitat silvícola

Tipus
estructural
E
H
BLA
BLD
BRA
BRD
BMA
BMD
ALAR
ALAA
ALAEF
ALAEA
ALAPF
ALAPA
ALDR
ALDA
ALDEF
ALDEA
ALDPF
ALDPA
ARAR
ARAA
ARAEF
ARAEA
ARAPF
ARAPA
ARDR
ARDA
ARDEF
ARDEA
ARDPF
ARDPA
AMAR
AMAA
AMAEF
AMAEA
AMAPF
AMAPA
AMDR
AMDA
AMDEF
AMDEA
AMDPF
AMDPA
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2. ETAPES DE LA SUCCESSIÓ VEGETAL I TEV
Les etapes de la successió vegetal que es mostren a continuació es corresponen a
les que estan representades a l’esquema descriptiu “esquema successió.pdf”.
Aquest esquema representa els cicles de successió de cada grup de vegetació
quan la pertorbació (foc) és d’alta o de baixa intensitat. La descripció de cada
etapa i la seva assignació a un TEV ho podeu trobar tot seguit...
Grups de vegetació i etapes de la successió amb el percentatge de superfície ocupada (%) a
nivell del sistema forestal de Tivissa i Vandellòs a escala de detall.
Grup de vegetació
Brolles
Pinedes de pi blanc
(Pinus halepensis)
Alzinars
(Quercus ilex)
Masses estratificades de
Pinus i Quercus
Deveses silvopastorals

Descripció
Herbassars, brolles de llavor,
brolles de rebrot i savinars
Pinedes pures o amb espècies del
gènere Quercus sense estratificació
Alzinars purs o amb pins sense
estratificació
Masses estratificades amb (o sense)
obertura de claps que permeten la
regeneració
Estructures arbrades condicionades
per l’activitat silvopastoral

Etapes de la successió
M1, M1b, M2g, M2q, M5, M2c, M3, M4,
M1a/M1c i BA
M1p, P1c, P1u, P2, P2q, P3/P11 i P3s
M1q, Q1c, Q1u, Q2, Q3, Q3q, PQ1, Q4 i
Q4j
P4, Ph1, PQ2, Pp1, Ppd, PQ3, PQd i Q5
M2p, P3c i Qd

CORRESPONDÈNCIA ETAPA SUCCESSIÓ I TEV
Assignació a cada etapa de la successió vegetal del tipus estructural de vegetació.
Successió
Successió de masses Successió de masses
Successió en
d’herbassars i
arbrades en
arbrades en
parcel·les kàrstiques
brolles
parcel·les xèriques
parcel·les mèsiques
Etapa
STV
Etapa
STV
Etapa
STV
Etapa
STV
E+H
M1a/M1c
M5
ALAR
M2p *
ALAA
Q3
ARDR
BA
BMD
P2
ALDR
Q4
ARDA
M1
E+H
P2q
ALDA
Q4j
ARDA
M1b
E+H
P4
ALDEF
Q5
ARDEF
M2q
BRA
P3c
ALAEF
Qd
ARAEF
M2g *
BMA
P3
ALDR
M2c
BLA
P3s
AMDR
M3
BLD
Ph1
ALAEF
M4
BRD
Pp1
ALAEF
M1p
E+H
Ppd
ALAPF
P1c
BLA
PQ1
AMDA
P1u
BLD
PQ2
AMDEF
M1q
E+H
PQ3
AMAEF
Q1c
BMA
PQd *
AMAPF
Q1u
BMD
Q3q
AMDR
Q2
BRD
*: etapa sense cap parcel·la representativa dins l’àrea d’estudi a escala de detall.
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DESCRIPCIÓ DE CADA ETAPA DE LA SUCCESSIÓ VEGETAL
Successió de brolles
M1 (E+H) [GRAM + arbusts]
Etapa d’erm i herbassar que representa l’etapa inicial de la sendera de les brolles. No hi ha, de
manera significativa, presència de soques de les espècies rebrotadores ni banc de llavors del
gènere Pinus.
M1p (E+H) [GRAM + arbusts + reg. PIHA]
Etapa d’erm i herbassar que representa l’inici de la sendera de les masses arbrades en les
parcel·les xèriques i hi existeix un banc de llavors d’espècies del gènere Pinus (bàsicament del
grup PIHA).
M1q (E+H) [GRAM + arbusts + reg. QUIL/PIHA]
Etapa d’erm i herbassar que representa l’inici de la sendera de les masses arbrades en les
parcel·les mèsiques i hi existeix un banc de llavors d’espècies del gènere Pinus (bàsicament
del grup PIHA) i soques d’espècies rebrotadores com les del gènere Quercus (grup QUIL).
M1b (E+H) [GRAM + arbusts (rec.<30%)]
Erm de carena en el qual els focs recurrents han fet disminuir el recobriment de l’estrat
arbustiu, tant per esgotament de les espècies rebrotadores com per l’eliminació del banc de
llavors de les germinadores, afavorint el desenvolupament de l’estrat herbaci dominat pel
grup GRAM.
M2g (BLA) [GRAM + CIAL/ULPA (rec.<50%)]
Brolla de llavor cremada diverses vegades amb recurrències elevades, l’estrat arbustiu
s’aclareix i queda dominat per espècies del grup CIAL i ULPA i l’estrat herbaci manté
l’elevat recobriment del sòl amb el grup GRAM. Aquesta és una etapa definida per Castellnou
(1997) a partir de la localització de parcel·les en el sistema d’estudi a escala de massís.
M2q (BRA) [GRAM + QUCO]
Etapa de brolla situada en zones kàrstiques o amb poc sòl on l’estrat arbustiu és poc dens i
està dominat pel grup QUCO, són les formacions anomenades brolles de llisera.
M1a/M1c (E+H) [GRAM + CIAL/ULPA/QUCO + reg. PIHA/QUIL]
Etapa immediatament posterior a l’abandonament dels camps agrícoles en la qual s’inicia la
successió secundària. Aquest procés pot ser de colonització (M1c), doncs no hi ha presència
de cap soca de rebrotadora del grup QUCO ni QUIL; o pot ser de recolonització (M1a), en el
qual les gramínies i tots els grups arbustius (CIAL, ULPA i QUCO) hi són presents.
BA (BMD) [GRAM + CIAL/ULPA/QUCO + PIHA/QUIL]
Etapa de brolla densa característica de la successió secundària de camps abandonats en la qual
hi entren en joc tots els grups herbacis, arbustius i arboris, sigui a través de la colonització des
de l’exterior amb les llavors com del rebrot de les soques quan hi són presents.
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Successió en parcel·les kàrstiques
M5 (BLA) [GRAM + CIAL/ULPA/QUCO + JUPH]
Etapa de brolla madura amb domini del grup JUPH, la qual es manté estable en el temps
d’acord amb una recurrència baixa de focs de baixa intensitat que limita el desenvolupament
de la brolla i permet la regeneració de les savines (Juniperus phoenicea).
Successió de masses arbrades en parcel·les xèriques
M2p (ALAA) [GRAM + QUCO (<0,5m) + reg. PIHA/PIPE (rec.<50%)]
Etapa característica de les zones de pastures, on la pressió dels ramats i els focs recurrents
mantenen un estrat d’arbres aclarit però no estratificat, bàsicament de pins, i un estrat arbustiu
i herbaci, dominat pels grups GRAM i QUCO, poc desenvolupat (altures inferiors al 0,5 m)
per la pressió ramadera de la silvopastura. Aquesta també és una etapa descrita per Castellnou
(1997) a partir d’un exemple localitzat a l’escala de massís.
P3c (ALAEF) [GRAM + QUCO (<0,5m) + PIHA/PIPE (rec.<50%)]
Pineda aclarida i estratificada amb una brolla baixa dominada per QUCO, estructura arbrada
estratificada típica de zones de pastures. Aquesta estructura és deguda, principalment, als
efectes de la ramaderia i de la recurrència de focs per rejovenir les pastures. La regeneració de
l’estrat arbori queda limitada als individus amb la capacitat per escapar d’aquesta pressió
ramadera i dels focs.
P2 (ALDR) [ULPA sec + PIHA]
Pineda jove dominada pel grup PIHA, amb una densitat molt alta que prové de regeneració
natural posterior al foc. La densitat d’individus comporta la tangència de capçades i la seva
continuïtat vertical de combustible és constant.
La situació d’estrès hídric i de manca de llum acaba ofegant l’estrat arbustiu, situació que es
constata amb la mortalitat del grup ULPA que resta sec en la superfície de la massa.
P3 (ALDR) [arbusts + PIHA]
Pineda, bàsicament de PIHA, on l’excessiva densitat de peus, el tancament de capçades i el
desenvolupament de l’estrat arbustiu crea unes condicions d’estrès hídric i competència inter i
intra específica que comporta un estancament de la massa en aquesta etapa. La continuïtat del
combustible és absoluta a nivell vertical i horitzontal, existeix una escala de combustible.
P3s (ALDA) [arbusts + PIHA + reg. QUCO/QUIL]
Pineda P3 amb una selecció de peus degut a l’elevada competència pels recursos. La
presència d’espècies del grups QUCO i QUIL en l’estrat arbustiu mostra un inici cap a
estructures mixtes de Pinus i Quercus.
P2q (ALDA) [GRAM + PIHA]
Pineda, bàsicament del grup PIHA, amb tangència de capçades (menor que P2) i amb
discontinuïtat vertical dels estrats (entre 1 i 4 m) en la qual el foc de baixa intensitat ha fet una
selecció per baix dels peus de PIHA i ha creat unes condicions de menor competència hídrica
i major disponibilitat de nutrients.
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P4 (ALDEF) [GRAM + CIAL/ULPA/QUCO + PIHA/PIPE]
Pineda densa i estratificada, sigui pels efectes del foc sobre pinedes denses i amb certa
continuïtat com perquè el grup ULPA que dominava en l’estrat arbustiu s’ha assecat. Hi ha un
tancament de capçades que no permet espais pel regenerat.
Ph1 (ALAEF) [GRAM + arbusts + PIHA/PIPE + reg. PIHA/QUIL]
Pineda P4 estratificada on el foc el foc de baixa intensitat ha obert claps que són colonitzats
majoritàriament per PIHA i els rebrots de QUIL (condicions de plena llum), sigui perquè són
grossos i això afavoreix PIHA per sobre PIPE, sigui perquè no hi ha llavor de PIPE disponible
a l’entorn. S’inicia una dinàmica de taques de grans dimensions dins la massa de bosquets
coetanis on el regenerat de PIHA domina, i a nivell herbaci i arbustiu es segueix la sendera
M1p→P1c→P1u→P2 fins la nova pertorbació.
Pp1 (ALAEF) [GRAM + arbusts + PIHA/PIPE + reg. PIPE/QUIL]
Pineda de PIPE, de PIHA o mixta de PIHA i PIPE, on el foc de baixa intensitat ha obert claps
petits (condicions de mitja llum) que ha facilitat l’establiment de regenerat de PIPE, amb els
rebrots de QUIL. Aquest procés només es dóna quan hi ha una font de llavor propera de PIPE.
Ppd (ALAPF) [GRAM + arbusts + PIPE/QUIL + reg. PIPE/QUIL]
Pineda de PIPE adevesada amb presència d’exemplars de QUIL (roures), on els focs
recurrents mantenen la dinàmica de claps petits de manera dinàmica i estable en el temps, fet
que permet la selecció del regenerat i la formació dels diversos estrats en la massa.
PQ1 (AMDA) [arbusts + PIHA/PIPE/QUIL]
Massa mixta d’espècies dels gèneres Pinus i Quercus caracteritzada per l’elevada densitat de
peus i per l’acumulació de combustible en escala. La regeneració queda dominada pel grup
QUIL si bé, és escassa per la manca d’espai i recursos.
PQ2 (AMDEF) [GRAM + arbusts + PIHA/PIPE/QUIL]
Massa mixta densa i estratificada on el foc de baixa intensitat ha aclarit part de l’estrat arbori,
amb la mortalitat per calor sobre el càmbium de la base del tronc. L’efecte convectiu de la
calor del foc ha socarrimat les branques baixes dels arbres creant una estratificació vertical del
combustible i evitant-ne la continuïtat, tot i que es manté el tancament de capçades que
dificulta l’establiment del regenerat de llavor. L’estrat arbustiu i herbaci segueixen una
dinàmica de successió fins la propera pertorbació del tipus: Q1c→Q1u→Q3q.
PQ3 (AMAEF) [GRAM + arbusts + PIHA/PIPE/QUIL + reg. PIPE/QUIL]
Massa mixta de Pinus i Quercus aclarida i estratificada on el foc de baixa intensitat ha obert
claps petits en la massa afavorint l’establiment del regenerat de PIPE, o en el seu defecte
PIHA (en menor capacitat), i dels rebrots de QUIL. El regenerat de PIPE i de QUIL
competeix intensament en recursos, la velocitat de creixement dels plançons els primers anys i
el temps fins a la nova pertorbació són els paràmetres que determinen el domini d’unes
espècies sobre les altres en aquest moment.
PQd (AMAPF) [GRAM + arbusts + PIPE/QUIL + reg. QUIL/PIPE]
Massa mixta PIPE i QUIL (preferentment Q. faginea) adevesada i pluriestratificada gràcies a
la recurrència mitjana-baixa de focs de baixa intensitat. La recurrència d’aquesta pertorbació
de manteniment permet la dinàmica de claps en la massa, amb una estructura irregular per
bosquets (on s’hi estableix el regenerat), de manera estable en el temps.
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La recurrència dels focs és un dels factors que selecciona les espècies a dominar en cada grup
de regenerat pels danys causats en el càmbium de la part baixa del tronc, fet que implica
canvis en la coexistència de PIPE i QUIL, sobretot Q. faginea doncs té una escorça més
gruixuda que Q. ilex. En aquest cas la baixa recurrència permet el desenvolupament d’alguns
Q. faginea fins a exemplars adults.
Aquesta etapa PQd també ha desaparegut del sistema a escala de detall degut als avançats
processos de densificació i pèrdua de l’estratificació per l’eliminació de les pertorbacions
recurrents, fossin d’origen antròpic o natural.
Q1c (BMA) [GRAM + CIAL + reg. QUIL/PIHA]
Alzinar en regeneració després d’un foc d’alta intensitat, amb una estructura de brolla aclarida
(recobriment del sòl inferior al 60%), on els rebrots de QUIL comparteixen espai amb les
espècies arbustives de CIAL i els primers plançons de PIHA.
Q1u (BMD) [GRAM + CIAL/ULPA + reg. QUIL/PIHA]
Alzinar en regeneració amb una estructura de brolla densa dominada pels rebrots de QUIL,
espècies del grup CIAL establertes en l’anterior etapa i la presència del grup ULPA com a
codominant de l’estrat arbustiu. És una etapa on la capacitat del regenerat del PIHA per
desenvolupar-se en alçada és clau per a mantenir-se en l’estructura.
Q3q (AMDR) [ULPA/QUCO + QUIL/PIHA]
Massa arbrada mixta i densa de Pinus i Quercus en regeneració posterior a un foc, amb un
recobriment total del sòl, una acumulació del combustible i distribució en escala i amb un
estrat arbustiu i herbaci on la competència pels recursos és molt elevada.
Successió de masses arbrades en parcel·les mèsiques
Q2 (BRD) [ULPA/QUCO + reg. QUIL]
Alzinar en regeneració on els rebrots de QUIL i la densitat dels grups ULPA i QUCO
impedeixen el desenvolupament dels plançons de PIHA, fet que dóna el domini del futur
estrat arbori al grup QUIL.
Q3 (ARDR) [ULPA/QUCO + QUIL]
Alzinar jove regular i dens que prové d’una pertorbació de renovació. L’estrat arbori i la
regeneració la domina el grup QUIL, sempre poden haver exemplars d’altres grups (PIHA)
però que no dominen. L’estrat arbustiu, més o menys dens queda dominat pel grup QUCO i
amb prou desenvolupament com per crear escala de combustible.
Q4 (ARDA) [QUCO + QUIL]
Alzinar pur, dens i regular en fase d’estancament i poca diversitat específica on l’estrat de
PIHA (si hi és) ja té un recobriment inferior al 25%. La regeneració de l’estrat arbori
dominada pel grup QUIL es veu dificultada pel tancament de capçades i la manca d’espai.
Q4j (ARDA) [QUCO/JUPH + QUIL + reg. QUIL]
Alzinar adult irregularitzat i dens dominat pel grup QUIL amb presència d’espècies del grup
JUPH. Hi ha un estancament de la massa degut a l’elevada competència intra i interespecífica,
amb un tancament de les capçades que dificulta el desenvolupament d’un estrat arbustiu
excessivament dens i limita la regeneració de llavor de QUIL.
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Q5 (ARDEF) [GRAM + QUIL]
Alzinar adult i dens on l’estrat arbustiu i els peus de regenerat s’han cremat a baixa intensitat.
Aquest foc de baixa intensitat ha estratificat la massa evitant l’escala de combustible i, a la
vegada, ha aclarit els peus mitjançant l’efecte de protecció que fa l’escorça sobre el càmbium
de la base del tronc. L’estrat arbustiu i herbaci segueixen una dinàmica de successió fins la
propera pertorbació de Q1c→Q2→Q3.
Qd (ARAEF) [GRAM + QUCO + QUIL + reg. QUIL]
Alzinar obert i estratificat per l’efecte de la recurrència de focs de baixa intensitat, és el bosc
d’alzines adevesades. Aquesta etapa es caracteritza per un domini de les espècies dels grups
QUIL i QUCO i de les gramínies. L’estructura es manté poc desenvolupada en altura per la
càrrega ramadera i es correspon a la típica de les deveses del gènere Quercus.
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8.- Punts d’Inventari Utilitzats
IFN III: Punts d’inventari extrets del Tercer Inventario Forestal Nacional (zona
de Tarragona).
POFBenifallet: Punts d’inventari extrets del Projecte d’Ordenació Forestal de
les forests públiques de Benifallet.
Propis: Punts d’inventari efectuats per l’autor del present projecte
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X

Y

IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
IFN III
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POF_Beni
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POF_Beni
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Propis
Propis
Propis
Propis
Propis
Propis
Propis
Propis
Propis
Propis
Propis
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298426.4,
298334.9
299311.9,
298731.8,
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301073.6,
300035.5,
299376.0,
297617.3,
297275.4,
296640.3,
295932.0,
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296651.5,
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297032.3,
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297665.5,
298957.7,
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292387.0,
292652.4,
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4543739.2
4542518.0
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4538029.7
4536961.1
4534344.5
4534442.2
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4535651.3
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4537642.0
4535651.3
4536420.7
4536420.7
4536518.4
4536005.4
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4538915.2
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4540533.4
4540533.4
4539464.7
4537190.1
4535260.4
4542300.0
4541800.1
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4535900.7
4536001.0
4536100.3
4535960.7
4536368.8
4535878.6
4536038.2
4537141.0
4536979.2
4537184.2
4537125.0
4537198.0
4538889.1
4538868.7
4539059.4
4539691.7
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9.- Estadística d’Incendis Forestals de la Serra de
Cardó-el Boix
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ESTADÍSTICA D'INCENDIS FORESTALS QUE AFECTEN MÉS
Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
D'UN MUNICIPI
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Període: 1970-2010
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat

MUNICIPI D'INICI: BENIFALLET
ANY
1995

1998

DATA
INICI

PARATGE

27/08/1995 Finca de Cardó

BAIX EBRE
CAUSA PRESUMIBLE

COORDENADES

3.-ACCIDENTS

09

12/06/1998 Serra Raella

296100

290500

ha TOTALS
FORESTALS

4536900

4.733,220

4537200

483,400

MUNICIPIS AFECTATS
RASQUERA

444,100

879,620

1.323,720

TORTOSA

105,540

324,230

429,770

TIVENYS

178,950

1.057,000

1.235,950

BENIFALLET

51,290

26,910

78,200

EL PERELLÓ

178,790

1.486,790

1.665,580

BENIFALLET

183,150

112,750

295,900

18,750

168,750

187,500

BENIFALLET

0,100

0,300

0,400

TIVENYS

0,080

0,020

0,100

TIVENYS
2006

10/07/2006 COLL DE SOM

9

288998

MUNICIPI D'INICI: EL PERELLÓ
ANY
1974

1976

1981

1993

DATA
INICI

PARATGE

22/07/1974 Planes d'Amer

4534044

BAIX EBRE
CAUSA PRESUMIBLE

COORDENADES

2.-NEGLIGÈNCIES

ha TOTALS
FORESTALS
1.095,000

08/08/1976 Maleses i Garrigues

125,000

26/10/1981 Paracoll

10/07/1993 Serra de les Comes
i Calobres

0,500

ha
ha NO
ha
ARBRADES ARBRADES FORESTAL

5,000

5.-CAUSA DESCONEGUDA

09

302500

4528500

841,014

MUNICIPIS AFECTATS

ha
ha NO
ha
ARBRADES ARBRADES FORESTAL

L'AMETLLA DE MAR

142,000

84,000

226,000

EL PERELLÓ

752,400

116,600

869,000

TORTOSA

26,000

59,000

85,000

EL PERELLÓ

30,000

10,000

40,000

L'AMETLLA DE MAR

0,000

0,500

0,500

EL PERELLÓ

2,000

2,500

4,500

EL PERELLÓ

113,677

714,506

828,183

TORTOSA

0,200

11,679

11,879

L'AMPOLLA

0,717

0,235

0,952

Pàgina:
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ESTADÍSTICA D'INCENDIS FORESTALS QUE AFECTEN MÉS
Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
D'UN MUNICIPI
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Període: 1970-2010
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat

2000

16/02/2000 Pont trencat

2.-NEGLIGÈNCIES

MUNICIPI D'INICI: RASQUERA
ANY
1981

DATA
INICI

PARATGE

18/07/1981 Comuns núm.20

09

305300

4524700

0,280

L'AMPOLLA

0,200

0,000

0,200

EL PERELLÓ

0,080

0,000

0,080

RIBERA D'EBRE
CAUSA PRESUMIBLE
1.-CAUSES NATURALS

COORDENADES

ha TOTALS
FORESTALS
801,000

MUNICIPIS AFECTATS

ha
ha NO
ha
ARBRADES ARBRADES FORESTAL

BENIFALLET

280,000

110,000

390,000

RASQUERA

301,000

110,000

411,000

Pàgina:

2
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ESTADÍSTICA D'INCENDIS FORESTALS ORIGINATS
FORA DE L'ÀMBIT TERRITORIAL SOL.LICITAT
Període: 1970-2010

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat

MUNICIPI D'INICI: BENIFALLET
ANY

1995

1998

DATA
INICI

PARATGE

27/08/1995 Finca de Cardó

BAIX EBRE
CAUSA PRESUMIBLE

3.-ACCIDENTS

COORDENADES

09

12/06/1998 Serra Raella

296100

290500

4536900

4537200

ha TOTALS
FORESTALS
4.733,220

483,400

NOMBRE i MUNICIPIS
AFECTATS
5

2

RASQUERA

444,100

879,620

1.323,720

BENIFALLET

51,290

26,910

78,200

TIVENYS

178,950 1.057,000

1.235,950

EL PERELLÓ

178,790 1.486,790

1.665,580

TORTOSA

105,540

324,230

429,770

BENIFALLET

183,150

112,750

295,900

18,750

168,750

187,500

BENIFALLET

0,100

0,300

0,400

0,000

TIVENYS

0,080

0,020

0,100

0,000

TIVENYS
2006

10/07/2006 COLL DE SOM

9

288998

MUNICIPI D'INICI: EL PINELL DE BRAI
ANY

2001

DATA
INICI

PARATGE

CAUSA PRESUMIBLE

01/09/2001 OBAGA DELS PRATS 2.-NEGLIGÈNCIES

MUNICIPI D'INICI: L'AMETLLA DE MAR
ANY

1980

DATA
INICI

PARATGE

29/10/1980 Maleses i Garrigues

CAUSA PRESUMIBLE

2.-NEGLIGÈNCIES

4534044

0,500

ha
ha NO
ha
ha NO
ARBRADES ARBRADES FORESTAL FORESTAL

TERRA ALTA
COORDENADES

37

285800

ha TOTALS
FORESTALS

4539800

7,500

NOMBRE i MUNICIPIS
AFECTATS
3

ha
ha NO
ha
ha NO
ARBRADES ARBRADES FORESTAL FORESTAL

EL PINELL DE BRAI

0,000

3,800

3,800

1,800

BENIFALLET

0,000

1,100

1,100

0,000

PRAT DE COMTE

0,000

2,600

2,600

0,000

BAIX EBRE
COORDENADES

ha TOTALS
FORESTALS
3,000

NOMBRE i MUNICIPIS
AFECTATS
2

L'AMETLLA DE MAR

ha
ha NO
ha
ha NO
ARBRADES ARBRADES FORESTAL FORESTAL
2,000

0,000

2,000

Pàgina:
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Període: 1970-2010

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat

1980

29/10/1980 Maleses i Garrigues

2.-NEGLIGÈNCIES

3,000

MUNICIPI D'INICI: PAÜLS
ANY

1981

DATA
INICI

PARATGE

12/12/1981 Les Faixes

1989

DATA
INICI

PARATGE

22/06/1989 Mas d'en Foix

EL PERELLÓ

CAUSA PRESUMIBLE

COORDENADES

2.-NEGLIGÈNCIES

CAUSA PRESUMIBLE

2.-NEGLIGÈNCIES

ha TOTALS
FORESTALS
1.500,000

NOMBRE i MUNICIPIS
AFECTATS
3

MUNICIPI D'INICI: RASQUERA

1981

DATA
INICI

PARATGE

18/07/1981 Comuns núm.20

1,000

1,000

ha
ha NO
ha
ha NO
ARBRADES ARBRADES FORESTAL FORESTAL

PAÜLS

660,000

240,000

900,000

0,000

BENIFALLET

165,000

60,000

225,000

0,000

XERTA

275,000

100,000

375,000

0,000

TERRA ALTA
COORDENADES

37

285093

4538255

ha TOTALS
FORESTALS
888,930

NOMBRE i MUNICIPIS
AFECTATS
4

PAÜLS

ha
ha NO
ha
ha NO
ARBRADES ARBRADES FORESTAL FORESTAL
0,000

0,270

0,270

0,000

37,440

8,190

45,630

0,540

EL PINELL DE BRAI

119,340

185,670

305,010

17,190

BENIFALLET

213,210

324,810

538,020

34,560

PRAT DE COMTE

ANY

0,000

BAIX EBRE

MUNICIPI D'INICI: PRAT DE COMTE
ANY

2

RIBERA D'EBRE
CAUSA PRESUMIBLE

1.-CAUSES NATURALS

COORDENADES

ha TOTALS
FORESTALS
801,000

NOMBRE i MUNICIPIS
AFECTATS
2

ha
ha NO
ha
ha NO
ARBRADES ARBRADES FORESTAL FORESTAL

BENIFALLET

280,000

110,000

390,000

RASQUERA

301,000

110,000

411,000
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MUNICIPI D'INICI: TIVISSA
ANY

1989

DATA
INICI

PARATGE

21/07/1989 Barranc Fogassos

RIBERA D'EBRE
CAUSA PRESUMIBLE

1.-CAUSES NATURALS

COORDENADES

30

307000

4543000

ha TOTALS
FORESTALS
2.178,450

NOMBRE i MUNICIPIS
AFECTATS
2

TIVISSA
GINESTAR

MUNICIPI D'INICI: TORTOSA
ANY

1970

1971

DATA
INICI

PARATGE

03/10/1970 Buinaca i Fullola

27/02/1971 Fullola

ha
ha NO
ha
ha NO
ARBRADES ARBRADES FORESTAL FORESTAL
1.313,550

851,040

2.164,590

34,830

8,550

5,310

13,860

3,060

BAIX EBRE
CAUSA PRESUMIBLE

2.-NEGLIGÈNCIES

COORDENADES

ha TOTALS
FORESTALS
4.678,300

220,000

NOMBRE i MUNICIPIS
AFECTATS
2

TORTOSA

ha
ha NO
ha
ha NO
ARBRADES ARBRADES FORESTAL FORESTAL
2.103,000 1.239,300

3.342,300

EL PERELLÓ

518,000

818,000

1.336,000

EL PERELLÓ

62,000

108,000

170,000

2,000

48,000

50,000

TORTOSA
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MUNICIPI D'INICI:
ANY

DATA
INICI

BENIFALLET

HORA
INICI

BAIX EBRE

PARATGE

COORDENADES
UTM

LLOC D'INICI

ha
ha NO
ha
CAUSA PRESUMIBLE MUNICIPIS
AFECTATS ARBRADES ARBRADES FORESTAL

1970

13/07/1970 15:00:00 Aligues

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,200

0,300

0,500

1971

17/04/1971 16:00:00 Costuma

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,100

0,800

0,900

1973

17/03/1973 13:00:00 Costumà

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,010

0,000

0,010

1974

09/03/1974 17:00:00 Costumà

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

1,600

0,400

2,000

09/08/1974 14:00:00 Basseta Roja

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

0,300

2,500

2,800

1975

16/10/1975 14:00:00 Xalamera

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,400

1,100

1,500

1977

17/11/1977 14:00:00 Coll de Son

CARRETERA

1

0,100

0,100

0,200

1978

18/06/1978 14:00:00 Segures

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,100

0,600

0,700

1981

24/07/1981 19:00:00 Pesols

CARRETERA

1.-CAUSES NATURALS

1

0,040

0,000

0,040

13/10/1981 20:00:00 Aubà

CARRETERA

4.-INTENCIONATS

1

0,010

0,000

0,010

1983

15/04/1983 15:00:00 Costumà

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

2,000

2,000

1985

29/06/1985 13:00:00 l'Azud

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

1,000

1,000

1987

14/09/1987 17:00:00 Costumà

09

295000

4538000

SENDERA

5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

4,000

6,000

10,000

22/11/1987 18:00:00 Basseta Roja

09

287000

4536000

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,500

0,500

29/09/1988 11:00:00 La Mola

09

292000

4539000

SENDERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,030

0,030

20/11/1988 12:00:00 Pic de Som

09

289000

4534500

SENDERA

4.-INTENCIONATS

1

0,000

1,000

1,000

03/03/1989 21:00:00 Venta Roja

09

285200

4537000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,200

0,100

0,300

25/08/1989 16:00:00 la Tossa

09

294000

4539000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,300

0,000

0,300

28/08/1989 13:00:00 El Figueral

09

292300

4540000

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,900

0,000

0,900

20/10/1989 18:00:00 Llomes del Portell

09

292000

4540000

CARRETERA

5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

0,100

0,100

0,200

06/06/1990 19:00:00 Mollet

09

290000

4537000

CARRETERA

3.-ACCIDENTS

1

0,100

0,000

0,100

01/07/1990 16:00:00 Vallplana

09

290000

4540000

SENDERA

5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

1,000

0,000

1,000

20/09/1990 12:00:00 Venta Roja

09

287000

4537000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,500

0,000

0,500

1988

1989

1990

2.-NEGLIGÈNCIES
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1991

27/07/1991 13:00:00 Coll de Som

09

289000

4536000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,100

0,000

0,100

1992

04/10/1992 15:10:00 Coll de Som

09

289852

4535196

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,800

0,700

1,500

12/11/1992 13:00:00 Marges del riu Ebre

09

288200

4534700

SENDERA

4.-INTENCIONATS

1

0,100

0,100

0,200

1993

25/10/1993 12:15:00 Llangairó

09

292100

4540700

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,200

0,200

1994

15/03/1994 18:15:00 Coll de Som

09

288700

4534200

SENDERA

4.-INTENCIONATS

1

0,000

0,500

0,500

25/10/1994 12:15:00 Llangairó

09

292545

4540566

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,200

0,200

28/06/1995 15:45:00 Marelles

09

292900

4538900

PROP DE CASES O REFUGIS

1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

0,400

0,400

27/08/1995 13:50:00 Finca de Cardó

09

296100

4536900

CARRETERA

3.-ACCIDENTS

5

958,670

3.774,550

4.733,220

1996

24/07/1996 19:00:00 Litgen

09

293900

4542200

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

0,010

0,010

1997

08/08/1997 21:30:00 Racó del Cementiri

09

291500

4539300

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 3.-ACCIDENTS

1

0,000

0,001

0,001

08/08/1997 21:30:00 L'Astet

09

294800

4542100

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 3.-ACCIDENTS

1

0,000

0,002

0,002

21/10/1997 16:00:00 Les Raelles

09

290600

4536800

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,050

0,000

0,050

24/04/1998 12:30:00 Aldovesta

09

289000

4536100

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,700

0,000

0,700

12/06/1998 3:00:00 Serra Raella

09

290500

4537200

CARRETERA

3.-ACCIDENTS

2

201,900

281,500

483,400

01/08/1998 10:25:00 Urxera

09

289800

4536800

CARRETERA

4.-INTENCIONATS

1

0,010

0,000

0,010

24/08/1998 10:10:00 Formatger

09

289800

4536700

CARRETERA

4.-INTENCIONATS

1

0,000

0,010

0,010

27/10/1998 11:15:00 Coll de Som (Mas de
Borrasca)

09

288900

4534400

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,100

0,000

0,100

19/11/1998 13:30:00 Fontelles

09

293800

4538400

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

8,500

0,000

8,500

1999

06/11/1999 18:40:00 Coll de Som Aldoveta

09

289500

4536500

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

25,000

9,000

34,000

2000

07/08/2000 19:00:00 Aldovesta

09

288500

4536500

CONREUS

3.-ACCIDENTS

1

0,150

0,000

0,150

18/09/2000 14:40:00 Vallplana

09

290500

4539700

PISTA FORESTAL

1.-CAUSES NATURALS

1

0,100

0,000

0,100

2001

08/07/2001 17:30:00 MAS DE
MANGRANER

09

287600

4538800

PISTA FORESTAL

1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

0,300

0,300

2002

11/05/2002 13:00:00 COLL DE SOM

09

289000

4535500

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 4.-INTENCIONATS

1

0,000

0,020

0,020

18/06/2002 11:10:00 LA MITJANA

09

290725

4538300

PROP DE CASES O REFUGIS

3.-ACCIDENTS

1

0,000

0,060

0,060

19/04/2005 13:30:00 MOLLET

9

290200

4537300

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,500

0,000

0,500

12/05/2005 12:30:00 MARELLES

9

295300

4539500

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,150

0,900

1,050

1995

1998

2005
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2005

28/07/2005 22:45:00 XALAMERA

9

287700

4536600

CONREUS

1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

0,010

0,010

2006

25/03/2006 12:32:00 ALIGÀS

9

286400

4538400

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,750

0,750

29/05/2006 15:58:00 COSTUMÀ

9

292400

4536000

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,190

0,190

10/07/2006 13:10:00 COLL DE SOM

9

288998

4534044

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 3.-ACCIDENTS

2

0,180

0,320

0,500

2007

02/08/2007 16:47:00 ARMES DEL REI

9

285122

4537563

CARRETERA

5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

5,500

6,200

11,700

2008

26/03/2008 16:05:00 LLIGEM

9

293600

4541600

CARRETERA

3.-ACCIDENTS

1

0,050

0,000

0,050

12/08/2008 15:31:00 ARMES DEL REI

9

286881

4537614

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

0,680

0,680

26/01/2009 15:50:00 PONT DELS
FRARES

9

288228

4536703

CARRETERA

5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

0,000

0,001

0,001

06/06/2009 7:00:00 CARDÓ

9

296289

4536064

ABOCADORS

1.-CAUSES NATURALS

1

0,200

0,000

0,200

29/06/2009 16:45:00 OBAGA DE SEGURA

9

294320

4540071

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

0,300

0,300

24/05/2010 16:30:00 LA VALL

9

289696

4539443

PISTA FORESTAL

1

22,600

7,600

30,200

01/08/2010 22:57:00 LO BARGALLÓ

9

293319

4539948

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

0,040

0,040

29/08/2010 17:15:00 OMBRIES DE
SEGURA

9

295682

4541107

CARRETERA

1

0,330

1,570

1,900

2009

2010

NOMBRE D'INCENDIS:
MUNICIPI D'INICI:
ANY

DATA
INICI

62

PARATGE

1.235,650 4.102,644 5.338,294

BAIX EBRE
COORDENADES
UTM

LLOC D'INICI

ha
ha NO
ha
CAUSA PRESUMIBLE MUNICIPIS
AFECTATS ARBRADES ARBRADES FORESTAL
2.-NEGLIGÈNCIES

1970

11/07/1970 22:00:00 Comes

CARRETERA

1972

10/07/1972 7:00:00 Maleses i Garrigues

1973

1974

5.-CAUSA DESCONEGUDA

TOTAL SUPERFÍCIE AFECTADA:

EL PERELLÓ

HORA
INICI

2.-NEGLIGÈNCIES

1

4,600

1,400

6,000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 3.-ACCIDENTS

1

0,100

0,100

0,200

25/02/1973 7:00:00 Maleses i Garrigues

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 3.-ACCIDENTS

1

0,000

0,020

0,020

06/04/1973 16:00:00 Maleses i Garrigues

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,500

0,500

22/07/1973 19:00:00 Collada de la Creu

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,200

0,000

0,200

14/11/1973 12:00:00 Malladetes

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

3,000

0,000

3,000

2.-NEGLIGÈNCIES

2

894,400

200,600

1.095,000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

2,000

2,000

22/07/1974

Planes d'Amer

24/10/1974 16:00:00 La Llumenera
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1974

11/11/1974 16:00:00 Mas Bermejo

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

1,400

2,600

4,000

1976

08/08/1976 13:00:00 Maleses i Garrigues

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

2

56,000

69,000

125,000

1977

31/07/1977 22:00:00 Maleses i Garrigues

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

2,000

0,000

2,000

09/08/1977 15:00:00 Maleses i Garrigues

CARRETERA

1.-CAUSES NATURALS

1

0,500

0,000

0,500

03/11/1977 15:00:00 Malladetes

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

4,000

4,000

8,000

08/08/1978 1:00:00 Maleses i Garrigues

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

5,000

0,000

5,000

03/09/1978 12:00:00 Suis

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,100

0,000

0,100

1978

1979

16/07/1979

Maleses i Garrigues

1.-CAUSES NATURALS

1

3,000

0,000

3,000

18/08/1979

Malladetes

4.-INTENCIONATS

1

4,000

76,000

80,000

19/08/1979

Maleses i Garrigues

4.-INTENCIONATS

1

0,000

2,000

2,000

13/09/1979

Calobres

2.-NEGLIGÈNCIES

1

95,000

0,000

95,000

16/09/1979

Calobres

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,100

0,100

22/09/1980 12:00:00 El Gurugú

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

1,000

1,000

11/10/1980 15:00:00 Maleses i Garrigues

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 4.-INTENCIONATS

1

30,000

70,000

100,000

22/10/1980 12:00:00 Calobres

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

0,000

3,000

3,000

1981

26/10/1981 19:00:00 Paracoll

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

2

2,000

3,000

5,000

1982

22/03/1982 18:00:00 Pla Roig

PROP DE CASES O REFUGIS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,050

0,050

1983

11/04/1983 15:00:00 Maleses i Garrigues

SENDERA

5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

0,000

30,000

30,000

12/08/1983 22:00:00 Malladetes

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 4.-INTENCIONATS

1

62,000

30,000

92,000

20/10/1983 14:00:00 Cova Fumada

CARRETERA

1

0,000

7,000

7,000

1985

25/08/1985 4:00:00 Malladetes

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

2,000

8,000

10,000

1986

09/03/1986 15:00:00 Barranc del Frare

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

5,000

55,000

60,000

29/06/1986 22:00:00 Mandroleta

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

0,000

0,000

1980

1987

1988

2.-NEGLIGÈNCIES

15/05/1987 21:00:00 Pont Trencat

09

305000

4525000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

5,000

0,000

5,000

11/11/1987 12:00:00 Mas Bermejo

09

301000

4524000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

4,000

0,000

4,000

10/02/1988 18:00:00 Comartins

09

305000

4525000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

2,000

2,000

21/03/1988 21:00:00 Calobres

09

304000

4529000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

1,000

0,000

1,000
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1988

10/08/1988 19:00:00 Maleses i Garrigues

09

305000

4528000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 4.-INTENCIONATS

1

0,000

0,500

0,500

1989

29/07/1989 17:00:00 Roca d'en Vidal

09

309000

4525000

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,500

0,000

0,500

1990

10/05/1990 17:00:00 Moles

09

305000

4534000

PROP DE CASES O REFUGIS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,500

0,000

0,500

1991

03/08/1991 15:00:00 Bassa del Mig

09

309000

4523000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 4.-INTENCIONATS

1

0,000

0,050

0,050

1992

17/03/1992 15:00:00 Mas del Marçal

09

305910

4526469

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,200

4,000

4,200

28/03/1992 18:00:00 Bassa de les Olles
(Ampolla)

09

306000

4517000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

1,900

1,900

03/04/1992 19:00:00 Bassa de les Olles
(Ampolla)

09

305000

4517000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

2,000

2,000

05/04/1992 22:30:00 Coll de Vinyeta

09

305500

4528900

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

0,000

2,000

2,000

12/11/1992 11:00:00 Perxets i Malladetes

09

306200

4531700

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

10,000

10,000

20,000

26/03/1993 19:30:00 Garidells

09

306900

4524300

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,100

0,100

10/07/1993 22:30:00 Serra de les Comes i
Calobres

09

302500

4528500

SENDERA

5.-CAUSA DESCONEGUDA

3

114,594

726,420

841,014

15/08/1993 6:00:00 Les Malladetes i El
Perxet

09

306300

4532300

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

1,000

2,000

3,000

24/09/1993 14:15:00 Bassa del Mig

09

302516

4523566

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,100

0,000

0,100

02/04/1994 10:30:00 Coll de Mo

09

308500

4526100

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,100

0,100

12/06/1994 4:00:00 Les Collades

09

304500

4529200

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

4,000

0,000

4,000

26/08/1994 18:06:00 Malladetes

09

304577

4529620

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

19,000

0,000

19,000

1995

30/07/1995 13:45:00 Aubaretes

09

308200

4524500

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

0,050

0,050

1997

17/02/1997 12:00:00 Coll d'Ardit

09

303000

4523100

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

3,500

0,000

3,500

18/03/1997 17:19:00 Pla Roig

09

304300

4534600

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

1,800

2,000

3,800

18/07/1998 14:40:00 Cova Rabosa

09

299600

4533900

INDRETS AMB AFLUÈNCIA
D'EXCURSIONISTES

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,050

0,200

0,250

21/08/1998 15:20:00 Malladetes

09

304360

4532438

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 4.-INTENCIONATS

1

0,030

0,000

0,030

21/08/1998 15:20:00 Malladetes

09

304400

4532300

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 4.-INTENCIONATS

1

0,020

0,000

0,020

19/09/1998 15:50:00 Mas de Betetes

09

302000

4531000

SENDERA

1

0,600

0,900

1,500

1999

20/08/1999 13:00:00 La Mola

09

309500

4523000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 3.-ACCIDENTS

1

0,300

0,000

0,300

2000

16/02/2000 23:39:00 Pont trencat

09

305300

4524700

CONREUS

2

0,280

0,000

0,280

1993

1994

1998

4.-INTENCIONATS

2.-NEGLIGÈNCIES
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2000

17/02/2000 5:04:00 Coll de la casa (El
Suis)

09

307700

4524500

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,260

0,000

0,260

17/03/2000 15:15:00 Torretes

09

307300

4528000

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,010

0,010

23/05/2002 11:40:00 BASSA D'EN FERRÀ

09

300900

4530700

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

7,200

0,000

7,200

24/05/2002 13:30:00 BASSETES DE
BORRÀS

09

306100

4529900

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,100

0,200

0,300

30/07/2002 9:45:00 COLL DE LA MOLA

09

301700

4524900

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

10,000

7,270

17,270

05/12/2002 5:00:00 PIC DE LA
FIGUERASSA

09

303000

4524700

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 3.-ACCIDENTS

1

0,000

4,100

4,100

28/05/2004 13:20:00 FINCA DEL SIDO

9

303700

4524800

CONREUS

1

0,000

0,450

0,450

17/08/2004 15:35:00 LA BARRA

9

306000

4533400

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,300

0,550

0,850

05/01/2005 11:40:00 ROCA D'EN VIDAL

9

309600

4525800

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,020

0,020

05/03/2005 13:31:00 TOSSAL DEL RUBIÓ

9

305400

4527200

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

7,180

91,180

98,360

01/04/2005 12:03:00 NAJER

9

301800

4530900

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

7,600

0,600

8,200

27/07/2005 0:07:00 PARRACOL

9

309700

4528300

SENDERA

5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

0,000

0,410

0,410

2006

24/05/2006 16:26:00 FORNASOS

9

308600

4525800

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,400

1,100

1,500

2007

18/03/2007 11:01:00 RACÓ DE MANET

9

307800

4526200

PROP DE CASES O REFUGIS

5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

0,000

0,040

0,040

01/06/2007 18:33:00 COLL DE MAGI

9

308497

4525688

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,030

0,030

02/07/2007 12:45:00 PUIG MOLTÓ

9

308700

4527100

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,500

4,900

5,400

2008

22/06/2008 0:33:00 COVA DE N'ADELL

9

309400

4529700

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

0,020

0,000

0,020

2009

29/05/2009 10:02:00 ELS PERXETS

9

305837

4532683

PISTA FORESTAL

4.-INTENCIONATS

1

2,600

0,000

2,600

08/07/2009 15:00:00 RACÓ DELS
TEIXONS

9

304098

4523752

PISTA FORESTAL

5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

0,140

0,000

0,140

25/08/2009 13:20:00 LO PARRACOLL

9

310227

4528029

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,002

0,000

0,002

07/12/2009 16:15:00 EL MASET-COMES

9

306013

4526318

PISTA FORESTAL

5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

0,000

0,028

0,028

24/12/2010 7:01:00 PARRACOLL

9

309883

4529383

CONREUS

3.-ACCIDENTS

1

0,000

0,010

0,010

28/12/2010 14:37:00 NAGER

9

301855

4531406

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,310

0,310

2002

2004

2005

2010

NOMBRE D'INCENDIS:

83

2.-NEGLIGÈNCIES

TOTAL SUPERFÍCIE AFECTADA:

1.377,076 1.430,798 2.807,874
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MUNICIPI D'INICI:
ANY

DATA
INICI

GINESTAR

HORA
INICI

RIBERA D'EBRE

PARATGE

COORDENADES
UTM

LLOC D'INICI

ha
ha NO
ha
CAUSA PRESUMIBLE MUNICIPIS
AFECTATS ARBRADES ARBRADES FORESTAL

1971

08/03/1971 10:00:00 Plans de Ginestar

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,400

0,600

1,000

1976

04/05/1976 13:00:00 Gavarrera

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,200

0,000

0,200

1980

20/08/1980 15:00:00 Devesa

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

4,000

0,000

4,000

21/08/1980 12:00:00 Devesa

CARRETERA

4.-INTENCIONATS

1

1,000

0,000

1,000

26/08/1980 17:00:00 Gavarrera

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

3,000

0,000

3,000

18/12/1980 14:00:00 Les Comes

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

6,000

0,000

6,000

1981

25/02/1981 15:00:00 Devesa

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

3,000

0,000

3,000

1982

15/09/1982 17:00:00 Gavarrera

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 4.-INTENCIONATS

1

4,000

0,000

4,000

1992

12/06/1992 17:30:00 Devesa

30

300000

4545000

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,010

0,010

1994

18/07/1994 18:00:00 Les Comes

30

302800

4545000

CARRETERA

5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

1,000

0,500

1,500

1998

29/10/1998 16:30:00 Mas de Sant Vicenç

30

299450

4544930

SENDERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

2,000

0,000

2,000

1999

22/02/1999 12:20:00 Pla de Banyoles

30

302300

4546700

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 3.-ACCIDENTS

1

0,120

0,000

0,120

2000

30/08/2000 19:30:00 Escaler- Aiguadins

30

300700

4542400

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,010

0,000

0,010

2001

08/07/2001 19:15:00 COMUNS

30

302700

4543800

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,020

0,000

0,020

2002

24/07/2002 16:35:00 AIGUADINS

30

301400

4543600

PISTA FORESTAL

1

1,000

0,200

1,200

06/08/2002 20:20:00 AIGUADINS

30

301500

4543200

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 3.-ACCIDENTS

1

0,070

0,000

0,070

2004

01/02/2004 11:40:00 LES PLANES

30

302600

4542500

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,060

0,060

2006

25/08/2006 17:00:00 PLANES DE
BURGANS

30

301532

4544062

PISTA FORESTAL

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,020

0,000

0,020

2007

16/07/2007 14:45:00 COMES

30

301936

4545647

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,180

0,000

0,180

2009

24/01/2009 17:00:00 LES ILLES

30

302347

4547121

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 3.-ACCIDENTS

1

0,100

0,040

0,140

2010

04/08/2010 19:10:00 SEQUIA VALL DE
GINESTAR

30

301917

4545627

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,082

0,000

0,082

26,202

1,410

27,612

NOMBRE D'INCENDIS:

21

4.-INTENCIONATS

TOTAL SUPERFÍCIE AFECTADA:
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ESTADÍSTICA D'INCENDIS FORESTALS PER MUNICIPI D'INICI
Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Període: 1970-2010
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat

MUNICIPI D'INICI:
ANY
1973

DATA
INICI

RASQUERA

HORA
INICI

RIBERA D'EBRE

PARATGE

COORDENADES
UTM

LLOC D'INICI

ha
ha NO
ha
CAUSA PRESUMIBLE MUNICIPIS
AFECTATS ARBRADES ARBRADES FORESTAL

16/02/1973 20:00:00 Comuns núm.20

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 4.-INTENCIONATS

1

1,600

0,000

1,600

29/08/1973 12:00:00 Vermella

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

1,800

0,500

2,300

1974

03/08/1974 14:00:00 Comuns núm.20

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

60,500

38,500

99,000

1978

02/02/1978 4:00:00 Coma Morta

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,200

1,300

1,500

20/02/1978 12:00:00 La Plana

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,300

0,700

1,000

27/08/1978 15:00:00 Les Adons

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,100

0,600

0,700

27/11/1978 13:00:00 Roiges

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

2,500

0,000

2,500

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,300

1,700

2,000

1979

21/07/1979

Coma Morta

1981

18/07/1981 15:00:00 Comuns núm.20

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

2

581,000

220,000

801,000

1982

29/01/1982 12:00:00 Comuns núm.20

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,020

0,000

0,020

23/03/1982 17:00:00 Pesol

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,020

0,020

1983

26/03/1983 9:00:00 Comuns núm.20

CARRETERA

4.-INTENCIONATS

1

5,000

0,000

5,000

1985

27/06/1985 11:00:00 Sort

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,090

0,000

0,090

29/06/1985 13:00:00 Les Planes

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

4,000

0,000

4,000

1989

18/08/1989 17:00:00 Poble

30

297000

4541000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,450

0,500

0,950

1990

15/08/1990 8:00:00 L'Aguineu

30

299000

4536000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

1,000

0,000

1,000

1991

11/09/1991 20:00:00 El Burgà

30

301000

4535000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

0,001

0,001

1994

10/08/1994 12:15:00 Xoriguer

30

302000

4536000

CARRETERA

3.-ACCIDENTS

1

0,100

0,000

0,100

1995

30/05/1995 5:15:00 Reclotes

30

300400

4537200

SENDERA

1.-CAUSES NATURALS

1

0,500

0,000

0,500

21/10/1995 13:08:00 El Burgà de Melo

30

302500

4537600

CARRETERA

5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

0,000

0,210

0,210

1997

14/08/1997 15:45:00 La Tira

30

298800

4542300

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,013

0,000

0,013

2000

05/08/2000 23:00:00 Les Xixarres

30

301700

4536000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 4.-INTENCIONATS

1

0,350

0,000

0,350

2002

12/07/2002 18:10:00 BURGANS I ROJA

30

301400

4537000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 3.-ACCIDENTS

1

0,100

0,010

0,110

2003

23/01/2003 17:00:00 PENAUBA

30

298500

4540900

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,010

0,010
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2003

03/08/2003 20:45:00 MAS DEL TERNERO

30

302000

4537300

SENDERA

4.-INTENCIONATS

1

0,000

0,140

0,140

03/08/2003 23:30:00 MAS DE LA
MANXOLA

30

301800

4536100

CARRETERA

4.-INTENCIONATS

1

0,000

0,090

0,090

2004

27/05/2004 16:00:00 SENIOLES

30

301000

4538200

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,150

0,000

0,150

2005

04/02/2005 12:50:00 ELS OMS- MAS DE
LA RETIRADA

30

296300

4541200

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,050

0,050

29/04/2005 12:40:00 PLANELLESPAUMERAR

30

299600

4542300

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,001

0,004

0,005

2007

01/07/2007 17:50:00 MOLES DE
PENAUBA

30

298290

4540156

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

0,001

0,001

2008

12/08/2008 2:29:00 MONTREDONS

30

300714

4539802

CARRETERA

4.-INTENCIONATS

1

0,000

0,010

0,010

18/08/2008 1:49:00 LES SENIOLES

30

300615

4539836

PISTA FORESTAL

4.-INTENCIONATS

1

0,000

0,018

0,018

23/08/2008 17:45:00 LES ROGES

30

301525

4537184

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

0,010

0,010

24/01/2009 12:00:00 JUASTRELL

30

299266

4540256

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,620

0,000

0,620

15/07/2009 16:46:00 LA PLANA SANGAL

30

300344

4540447

SENDERA

1.-CAUSES NATURALS

1

0,003

0,000

0,003

22/07/2010 18:04:00 MONTREDO

30

300121

4539729

CONREUS

1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

0,000

0,000

31/08/2010 15:04:00 LES RIBES

30

299590

4543810

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 3.-ACCIDENTS

1

0,730

0,000

0,730

661,427

264,373

925,800

2009

2010

NOMBRE D'INCENDIS:
MUNICIPI D'INICI:
ANY

DATA
INICI

37

TOTAL SUPERFÍCIE AFECTADA:

TIVENYS

HORA
INICI

PARATGE

BAIX EBRE
COORDENADES
UTM

LLOC D'INICI

ha
ha NO
ha
CAUSA PRESUMIBLE MUNICIPIS
AFECTATS ARBRADES ARBRADES FORESTAL
2.-NEGLIGÈNCIES

1970

07/03/1970 15:00:00 Cova Negre

SENDERA

1

0,050

0,000

0,050

1973

10/02/1973 20:00:00 Cova Negre

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

0,000

1,000

1,000

25/07/1973 13:00:00 Cova Negre

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

0,000

4,000

4,000

1976

17/06/1976 16:00:00 Cova Negre

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

1,000

34,000

35,000

1978

13/07/1978 16:00:00 Cova Negre

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

4,500

4,500

1979

10/08/1979

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,200

0,000

0,200

1980

11/10/1980 8:00:00 Vall d'Horta

CARRETERA

2.-NEGLIGÈNCIES

1

8,000

2,000

10,000

1985

04/07/1985 14:00:00 El Morter

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

8,000

7,000

15,000

Vallsardina
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Període: 1970-2010
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat

1985

31/08/1985 13:00:00 Obaga de la Barca

CARRETERA

06/11/1985 16:00:00 Cova Negre

4.-INTENCIONATS

1

0,000

1,000

1,000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

40,000

40,000

1988

09/12/1988 17:00:00 Peu de Serres

09

290500

4532000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

0,700

0,800

1,500

1989

24/06/1989 14:00:00 La Planella

09

290000

4531000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,500

0,500

1,000

1994

23/07/1994 14:15:00 Coll de Som

09

290100

4534300

CARRETERA

1

0,000

0,100

0,100

31/08/1994 19:00:00 Racó Roig

09

296600

4532500

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

1,000

1,000

08/09/1994 14:40:00 Vall Torta

09

291000

4531900

SENDERA

5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

1,500

1,000

2,500

15/02/1995 18:20:00 Coll de Som

09

290000

4534300

CARRETERA

4.-INTENCIONATS

1

0,000

1,500

1,500

31/07/1995 21:30:00 La Murtra

09

293400

4530600

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

0,010

0,010

1997

12/04/1997 14:15:00 Mas de Degà

09

289300

4530500

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 3.-ACCIDENTS

1

0,000

0,027

0,027

1998

18/08/1998 14:33:00 Lliguerans

09

293300

4531400

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

0,600

0,600

2000

17/11/2000 10:30:00 Barranc de la Boira

09

291900

4532100

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

2,000

2,000

2002

26/04/2002 17:10:00 ASSUT

09

289200

4533500

INDRETS AMB AFLUÈNCIA
D'EXCURSIONISTES

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,080

0,080

2003

16/08/2003 19:30:00 LA TOSSA

9

296600

4530900

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

0,050

0,050

2004

23/08/2004 7:30:00 COLL DE MORTERO

9

293200

4533000

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

0,001

0,001

2005

04/07/2005 23:57:00 SET SERRES

9

293023

4535630

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

25,900

25,900

2006

10/06/2006 19:24:00 LA TOSSA

9

295966

4530389

CONREUS

1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

0,070

0,070

14/06/2006 17:50:00 MAS DE RATA

9

289610

4530455

PISTA FORESTAL

4.-INTENCIONATS

1

0,000

0,170

0,170

2007

04/06/2007 19:27:00 QUINXANS

9

297146

4530706

ALTRES LLOCS EN LA FOREST 1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

1,300

1,300

2008

06/04/2008 17:45:00 LA BARCA

9

288896

4531128

SENDERA

5.-CAUSA DESCONEGUDA

1

0,160

0,060

0,220

2009

03/02/2009 12:00:00 MAJONS

9

290928

4533286

CONREUS

2.-NEGLIGÈNCIES

1

0,000

0,120

0,120

13/09/2009 14:10:00 BARRANC DE LA
BUINACA

9

294104

4529595

PISTA FORESTAL

1.-CAUSES NATURALS

1

0,000

0,003

0,003

20,110

128,791

148,901

1995

NOMBRE D'INCENDIS:

30

2.-NEGLIGÈNCIES

TOTAL SUPERFÍCIE AFECTADA:
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PRESSUPOST

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la Serra de Cardó
(Tarragona)

1.- Amidaments
CAPÍTOL 001. TRACTAMENT DEL COMBUSTIBLE FORESTAL

CODI

FA1

DESCRIPCIÓ

ha de Franja de Baixa Càrrega de Combustible Tipus 1
Desbrossada, aclarida i poda de peus restants amb mitjans mecànicmanuals i estellat.
DESCRIPCIÓ

UTS

LONGITUD

AMPLADA

PARCIALS

Pk 1- 7 Carretera TV3021

1

6.000

40

24,0

Camí dels Monredons

1

8.000

30

24,0

Camí de Tivenys

1

1.563

40

6,25

Set Serres- les Faixes

1

4.200

40

16,8

QUANTITAT TOTAL

No es comptabilitzarà en el pressupost la partida Set Serres - les Faixes; els treballs ja han estat pressupostats i
executats durant l’any passat.

54,25 ha

CODI

FA2

DESCRIPCIÓ

ha de Franja de Baixa Càrrega de Combustible Tipus 2
Desbrossada, aclarida i poda de peus restants amb mitjants mecànicomanuals i estellat.
DESCRIPCIÓ

PK. 7- 9 (fins al Balneari de Cardó)
de la carretera TV-3021

UTS

LONGITUD

1

2.457

AMPLADA PARCIALS QUANTITAT TOTAL

40

9,83

9,83 ha

255

CODI

DESCRIPCIÓ

ha de Franja Rodal Resistent Tipus 1.
RR1 Desbrossada, aclarida i poda de peus restants amb mitjants mecànicmanuals i estellat.
DESCRIPCIÓ

UTS

SUPERFÍCIE

Camí de Tivenys_1

1

4,80

Camí de Tivenys_2

1

3,20

Camí de Tivenys_3

1

2,70

Barranc del Diumenge-Cervera

1

18,0

QUANTITAT TOTAL

28,7 ha

CODI

DESCRIPCIÓ

ha de Franja Rodal Resistent Tipus 2
RR2 Desbrossada, aclarida i poda de peus restants amb mitjants mecànicmanuals i estellat.
DESCRIPCIÓ

Creu de Santos

UTS

1

SUPERFÍCIE

QUANTITAT TOTAL

3,0
3,0 ha

CODI

AO

DESCRIPCIÓ

ha de tractament d’Àrea Oberta.
Tractament amb cremes controlades per a pastures.
DESCRIPCIÓ

UTS

SUPERFÍCIE

Cosp; “Roca del mal temps”

1

6,60

Cosp; “Coll pelat”

1

10,0

Cosp; “La Fou”

1

8,50

Cosp; “La Caparrella”

1

3,50

Cosp; “Bc. Caparrella”

1

2,60

QUANTITAT TOTAL

31,2 ha

256

CAPÍTOL 002. XARXA VIÀRIA
CODI

LDS

DESCRIPCIÓ

ha de Línea de Defensa sobre Senders
Desbrossada i picat fins a sòl mineral amb mitjants mecànicomanuals.
DESCRIPCIÓ

UTS

LONGITUD

AMPLADA PARCIALS QUANTITAT TOTAL

Serra de Cardó - Creu de Santos

1

2.600

2,0

0,52

Bc. De la Bassua i Massanera

1

200

2,0

0,04

Refugi del Teix

1

1.500

2,0

0,30
0,86 ha

CODI

AR_P1

DESCRIPCIÓ

m2 d’Arranjament de Pista Tipus 1
Explanació i piconat sobre roca, desmunt/terraplenat i anivellat.
DESCRIPCIÓ

Coll de Murtero – Punt d’aigua

UTS

LONGITUD

1

325

AMPLADA PARCIALS QUANTITAT TOTAL

2,0

650
650 m

CODI

2

DESCRIPCIÓ

m2 d’Arranjament de Pista Tipus 2
AR_P2 Explanació sense roca, desmunt/terraplenat i anivellat.
DESCRIPCIÓ

UTS

LONGITUD

AMPLADA PARCIALS QUANTITAT TOTAL

Pista Camí Monredons

1

2.393

Riu Ebre

1

129

1,5

193,5

Punta de l’Àliga

1

215

1,5

322,5

3,0

7.100

7.616 m

2

257

CAPÍTOL 003. PUNTS D’AIGUA
CODI

ZSB

DESCRIPCIÓ

ha de Zona de Seguretat Bassa contra incendis forestals
Desbrossada amb mitjans mecànic-manuals.
DESCRIPCIÓ

UTS

SUPERFÍCIE

Punta de l’Argila_1

1

0,20

Camí Monredons

1

0,20

Punta de l’Àliga

1

0,20

Punt Aigua “Lo Bargalló”

1

0,20

QUANTITAT TOTAL

0,80

CODI

DESCRIPCIÓ

ha de Zona de Seguretat Bassa amb grava
ZSB_g Desbrossada amb mitjans mecànic-manuals i esplanació de grava.
DESCRIPCIÓ

Mas Pere de les Cases

UTS

1

SUPERFÍCIE

QUANTITAT TOTAL

0,5
0,5 ha

CODI

DESCRIPCIÓ

EBCI m2 d’Explanació per a la Construcció de Bassa Contra Incendis
Forestals (de 204m3 de volum)
DESCRIPCIÓ

Los Cosps - Bc. de la Bassua

UTS

PARCIALS

1

1.000

QUANTITAT TOTAL

1.000

CODI

m2

DESCRIPCIÓ

BCI Ut de Construcció de Bassa Contra Incendis Forestals
(de 204m3 de volum)
258

DESCRIPCIÓ

UTS

Los Cosps - Bc. de la Bassua

1

PARCIALS

QUANTITAT TOTAL

1
1Ut

CODI

RPA

DESCRIPCIÓ

Ut de Bassa Contra Incendis Forestals Reparada
Reparació de paret i col·locació de lona impermeable
DESCRIPCIÓ

Punta de l’Argila_1

UTS

1

PARCIALS

QUANTITAT TOTAL

1
1 Ut

259

2.- Justificació de Preus
2.1.- Quadre de Preus Unitaris
Els preus utilitzats en el càlcul d’aquest pressupost s’han obtingut,
majoritàriament, de la base de preus de l’empresa pública Forestal Catalana
S.A.
No es contempla incloure en les partides Costos Indirectes.
Ha d´esbrossada de matoll amb motodesbrolladora, amb una superfície coberta del 100
% que en general l´alçada està compresa entre 0.8 i 1.75 m. i/o el diàmetre basal entre 3 i
6 cm.; respectant aquells exemplars que, per qualsevol motiu, s´hagin de conservar.
Codi
MA02
MO500
MQ032

Descripció
% medis auxiliars
H. de peó eventual (amb les càrregues
socials incloses)
h. de motoesbrossadora mecànica
Manual

Preu
1.620,70

Rendiment
0,0200

Preu
32,41

17,06

95,0000

1.620,7

2,26

95,0000

214,70
1.867,81

TOTAL
MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS

ha d´esbrossada de matoll amb motodesbrolladora, amb una superfície coberta del 100
% que en general no superen els 0.8 m. d´altura i/o el diàmetre basal sigui menor de 3
cm.; respectant aquells exemplars que per qualsevol motiu, s´hagin de conservar.
Codi
MA02
MO500
MQ032

Descripció
% medis auxiliars
H. de peó eventual (amb les
càrregues socials incloses)
h. de motoesbrossadora mecànica
manual

Preu
938,30

Rendiment
0,0200

Preu
18,77

17,06

55,0000

938,30

2,26

55,0000

124,30
1.081,37

TOTAL
MIL VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS

Ut de tallada de branques d´un peu amb ramificació monopòdica fins a un alçada de
poda entre 2,2 i 3,5 m.
Codi
Descripció
Preu
Rendiment
Preu
MA02
% medis auxiliars
1,71
0,0200
0,03
MO500
H. de peó eventual (amb les
càrregues socials incloses)
17,06
0,1000
1,71
TOTAL
1,74
UN EURO AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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ha de recollida i apilat de residus procedents de desbrollaments, aclarida i poda en
zones de densitat de residus entre mitja i baixa, i distàncies màximes de recollida de 20
m..
Codi
Descripció
Preu
Rendiment
Preu
MA02
% medis auxiliars
707,99
0,0200
14,16
MO500
H. de peó eventual (amb les
càrregues socials incloses)
17,06
41,5000
707,99
TOTAL
722,15
SET CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

ut.de tallada manual de peus sobrants en aclarides, amb un diàmetre normal inferior a 10
cm., amb una superfície coberta de matoll inferior al 25 %
Codi
Descripció
Preu
Rendiment
Preu
MA02
% medis auxiliars
0,43
0,0200
0,01
MO500
H. de peó eventual (amb les
càrregues socials incloses)
17,06
0,0250
0,43
TOTAL
0,44
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

t. d´estellat de residus forestals verds, apilats a la vora del camí, carrer, carregador o lloc
accessible a tractor amb estelladora.
Codi
Descripció
Preu
Rendiment
Preu
MA02
% medis auxiliars
51,18
0,0200
1,02
MO500
H. de peó eventual (amb les
càrregues socials incloses)
17,06
3,0000
51,18
MQ091
h d'estelladora
38,31
0,5000
19,16
MQ510
h. de tractor eruga de 90 a
110 cv.
38,50
0,5000
19,25
TOTAL
90,61
NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS

ut. de tallada de peus sobrants en aclarides, amb un diàmetre normal comprès entre 10 i
20 cm. amb una superfície coberta de matoll inferior al 25 % El trasllat i aplec de
personal, materials i/o màquines a l'obra, no està avaluat. Cal avaluar el seu cost a part.
Codi
Descripció
Preu
Rendiment
Preu
MA02
% medis auxiliars
0,35
0,0200
0,01
MO450
H. de peó especialitzat (amb les
càrregues socials incloses)
17,44
0,0200
0,35
MQ030
h de motoserra
2,50
0,0200
0,05
TOTAL
0,41
QUARANTA-UN CÈNTIMS
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ha. de recollida i apilat de residus procedents de desbrollaments o arrabassaments amb
densitat baixa i distàncies màximes de recollida de 20 m. El trasllat i aplec de personal,
materials i/o màquines a l'obra, no està avaluat. Cal avaluar el seu cost a part.
Codi
Descripció
Preu
Rendiment
Preu
MA02
% medis auxiliars
272,96
0,0200
5,46
MO500
H. de peó eventual (amb les
càrregues socials incloses)
17,06
16,0000
272,96
TOTAL
278,42

DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS
3

m d´excavació de rases per a canonades amb retroexcavadora, en terreny lleuger
mesurat sobe perfil. El trasllat i aplec de personal, materials i/o màquines a l'obra, no
està avaluat. Cal avaluar el seu cost a part.
Codi
Descripció
Preu
Rendiment
Preu
MQ104
h de retroexcavadora sobre pneumàtics de 50 CV, 0,6 m³ de càrrega
35,18
0,034
1,20
TOTAL

1,20
UN EURO AMB VINT CÈNTIMS

m d´excavació de rases per a canonades amb retroexcavadora, en terreny lleuger
mesurat sobe perfil. Obrir i tapar rasa, col·locació de tub, desguàs i sobreeixidor. El
trasllat i aplec de personal, materials i/o màquines a l'obra, no està avaluat. Cal avaluar el
seu cost a part.
Codi
MA02
MQ104
MO400
MO450

Descripció
% medis auxiliars
h de retroexcavadora sobre pneumàtics de 50 CV, 0,6 m³ de càrrega
h d'oficial 1a (amb les càrregues
socials incloses)
H. de peó especialitzat (amb les
càrregues socials incloses)

Preu

Rendiment

Preu

0,35

0,1

0,1

35,18

0,2

7,03

18,07

0,05

0,9

17,44

0,2

3,48

TOTAL

11,52
ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

m³ d’ompliment de rases amb pedregoleig de pedra calcària de 5 a 12 mm amb
retroexcavadora sobre pneumàtics de 50 CV, 0,6 m³ de càrrega El trasllat i aplec de
personal, materials i/o màquines a l'obra, no està avaluat. Cal avaluar el seu cost a part.
Codi
MA02
MCA180

Descripció
% medis auxiliars
t de pedregoleig de pedra
calcària de 5 a 12 mm

Preu

Rendiment

Preu

0,35

0,0200

0,01

12,58

0,27

3,39
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MQ150
MO450

h de retroexcavadora sobre pneumàtics de 50 CV, 0,6 m³ de càrrega
H. de peó eventual (amb les
càrregues socials incloses)

35,18

0,02

0,7

17,06

0,02

0,34
4,44

TOTAL

QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
Ut. de càrrega i transport de terres sobrants d’excavacions (càrrega fins a 3 tonelades de
pes), a una distància inferior a 5km.
Codi
Descripció
Preu
Rendiment
Preu
MQ311

h de camió de 3 t de càrrega
amb pluma

36,74

0,33

TOTAL

12,12

12,12
DOTZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

Ut. de col·locació de lona impermeable a la bassa contra incendis feta d’obra (diàmetre
màxim de 6m).
Codi
Descripció
Preu
Rendiment
Preu
MA02
MO450
MCM157
MCM344

% medis auxiliars
0,35
H. de peó eventual (amb les
càrregues socials incloses)
17,06
kg angle L 70x7 mm
(7,38kg/ml)
0,74
kg acer A/42B, en perfils foradats
sense soldadura, sèrie rodó,
0,93
quadrat, rectangular, tallat a mida
i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,0200

0,01

3

51,18

0,6

0,44

20

18,6

TOTAL

70,23
SETANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

m³ de morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb
400 kg/m³ de ciment,amb una proporció en volum 1:3. El trasllat i aplec de personal,
materials i/o màquines a l'obra, no està avaluat. Cal avaluar el seu cost a part.
Codi
Descripció
Preu
Rendiment
Preu
MA02
% medis auxiliars
17,06
0,0200
0,34
MCA17
t. de sorra de pedrera de pedra
granítica de fins a 5 mm
14,95
1,0000
14,95
MCG1
t de ciment portland amb escòria
CEM II/B-S en sacs
81,76
0,4400
35,97
MCV02
m³ d´aigua (posada en obra)
0,85
0,2000
0,17
MO500
H. de peó eventual (amb les
càrregues socials incloses)
17,06
1,0000
17,06
MQ631
h. de formigonera de 165 l.
1,50
0,7000
1,05
TOTAL
69,74
SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
2

m de reparació de paret de Bassa Contra Incendis Forestals, feta d’obra.
Codi
Descripció
Preu
Rendiment
MA02
% medis auxiliars
0,35
0,0200
MO450
H. de peó eventual (amb les
càrregues socials incloses)
17,06
0,16
MVV312
kg de pintura plástica
6,69
0,3
XMF060

m³ de morter de ciment pòrtland amb
escòria CEM II/B-S i sorra de pedra
granítica amb 400 kg/m³ de ciment,amb
una proporció en volum 1:3. El trasllat i

69,54

0,15

Preu
0,01
2,72
2
10,43
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aplec de personal,materials i/o maquines
a l'obra, no està avaluat. Cal avaluar el
seu cost a part.
TOTAL

15,16

QUINZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
Ut. de col·locació de lona geotèxtil per a bassa contra incendis forestals (diàmetre
màxim de 10m).
Codi
Descripció
Preu
Rendiment
Preu
MA02
% medis auxiliars
0,35
1
035
MLI92
Ut. de lona impermeable de geotèxtil
per a bassa contra incendis forestals 400
1
400
de 10m de diàmetre com a màxim
MO450
H. de peó eventual (amb les
càrregues socials incloses)
17,06
4
68,24
TOTAL
468,27
QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS

m. de canonada de P.V.C. rígida de 110 mm. i 10 atm., de pressió de servei i unió per
junta de goma, incluint muntatge, col.locació i part proporcional de peces. No inclou
excavació de la rasa, ni l´estesa i reblert de la terra procedent de la mateixa, ni el llit, ni
el material seleccionat ni la seva compactació i la mà d´obra corresponent. El trasllat i
aplec de personal, materials i/o màquines a l'obra, no està avaluat. Cal avaluar el seu
cost a part.
Codi
Descripció
Preu
Rendiment
Preu
MA02
% medis auxiliars
1,33
0,0200
0,03
MO400
h d'oficial 1a (amb les càrregues
socials incloses)
18,07
0,0250
0,45
MO410
h d'oficial 2a (amb les càrregues
socials incloses)
17,44
0,0250
0,44
MO450
H. de peó especialitzat (amb les
càrregues socials incloses)
17,44
0,0250
0,44
PP12
% part proporcional de les peces
per a tuberies de PVC
6,21
0,1200
0,75
TPP10
ml. de tub de PVC 110 mm. de
diàmetre, 10 atmosferes, junta de
6,21
1,0000
6,21
goma
TOTAL
8,32
VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS

m² de paredó de 9 cm. de gruix amb maó buit doble, rebut amb morter 1:8 de 190 kg. de
ciment. El trasllat i aplec de personal, materials i/o màquines a l'obra, no està avaluat.
Cal avaluar el seu cost a part.
Codi
Descripció
Preu
Rendiment
Preu
CDP07
% càrrega, descàrrega i pèrdues
11,67
0,0700
0,82
MA02
% medis auxiliars
14,21
0,0200
0,28
MCV02
m³ d´aigua (posada en obra)
0,85
0,0120
0,01
MFP00
Mil unitats de maó buit doble
389,00
0,0300
11,67
MO400
h d'oficial 1a (amb les càrregues
socials incloses)
18,07
0,4000
7,23
MO450
H. de peó especialitzat (amb les
càrregues socials incloses)
17,44
0,4000
6,98
XMF16
m³ de morter de ciment pòrtland
amb escòria CEM II/B-S i sorra de
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pedra granítica amb 190 kg/m³ de
ciment,amb una proporció en volum
53,14
1:8. El trasllat i aplec de personal,
materials i/o màquines a l'obra, no
està avaluat. Cal avaluar el seu cost a part.

0,022

TOTAL

1,17

24,16

VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
m² d´arrebossat reglejat i arremolinat amb morter 1:6, de 250 kg. de ciment i sorra de riu,
en paraments verticals. El trasllat i aplec de personal, materials i/o màquines a l'obra, no
està avaluat. Cal avaluar el seu cost a part.
Codi
Descripció
Preu
Rendiment
Preu
MA02
% medis auxiliars
12,79
0,0200
0,26
MO400
h d'oficial 1a (amb les càrregues
socials incloses)
18,07
0,3600
6,51
MO450
H. de peó especialitzat (amb les
càrregues socials incloses)
17,44
0,3600
6,28
XMF
12 m³ de morter de ciment pòrtland
amb escòria CEM II/B-S i sorra de
pedra granítica amb 250 kg/m³ de
57,45
0,0250
1,44
ciment,amb una proporció en volum
1:6. El trasllat i aplec de personal, materials
i/o màquines a l'obra, no està avaluat.
Cal avaluar el seu cost a part.
TOTAL
14,49

CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS
m³ de excavació en roca, amb mitjans mecànics especials, incloent extracció, i aplec a
peu de màquina. El trasllat i aplec de personal, materials i/o màquines a l'obra, no està
avaluat. Cal avaluar el seu cost a part.
Codi
Descripció
Preu
Rendiment
Preu
MQ154
MQ620

h de retroexcavadora giratòria
sobre erugues mitjana
h. de martell hidràulic 1100-1500
kg. com. Suplement de la màquina
que s'hagi escollit

84,39

0,117

9,87

7,89

0,117

0,92

TOTAL

10,79
DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS

m³ d´estesa i piconat de sòl tolerable procedent de préstec en tongades de 25 cm. De
gruix com a màxim amb compactació del 95 % PN. Utilitzant corró vibratori
autopropulsat i amb necessitat d´humectació. El trasllat i aplec de personal, materials i/o
màquines a l'obra, no està avaluat. Cal avaluar el seu cost a part.
Codi
Descripció
Preu
Rendiment
Preu
MCV02
m³ d´aigua (posada en obra)
0,85
0,0500
0,04
MQ130
h de pala carregadora sobre
pneumàtics fins a 90 cv
38,44
0,0400
1,54
MQ203
h de corró vibratori autopropulsat,
de 12-14 t
56,84
0,0700
3,98
MQ211
h de motonivelladora de 126 a
150 CV
55,65
0,0070
0,39
MQ300
h de camió cisterna de 6 m³
32,18
0,0100
0,32
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TOTAL

6,27

SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS

m³ de excavació sense roca, amb mitjans mecànics especials, incloent extracció i aplec
a peu de màquina. El trasllat i aplec de personal, materials i/o màquines a l'obra, no està
avaluat. Cal avaluar el seu cost a part.
Codi
Descripció
Preu
Rendiment
Preu
MQ154
h de retroexcavadora giratòria
sobre erugues mitjana
84,39
0,067
5,65
TOTAL

5,65
CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

2

m . de caseta per Hidrant (Armari vertical) amb connexió Storz. Mida de l’armari 95x130x50
Codi
CDP07
MA02
MCV02
MFP00
MFP11
MO400
MO450
XMF16

Descripció
Preu
% càrrega, descàrrega i pèrdues
11,67
% medis auxiliars
14,21
m³ d´aigua (posada en obra)
0,85
Mil unitats de maó buit doble
389,00
ut de teula ceràmica corba aràbiga
vermella
0,44
h d'oficial 1a (amb les càrregues
socials incloses)
18,07
H. de peó especialitzat (amb les
càrregues socials incloses)
17,44
m³ de morter de ciment pòrtland
amb escòria CEM II/B-S i sorra de
pedra granítica amb 190 kg/m³ de
ciment,amb una proporció en volum
53,14
1:8. El trasllat i aplec de personal,
materials i/o màquines a l'obra, no
està avaluat. Cal avaluar el seu cost a part.

Rendiment
0,0700
0,0200
0,01
0,05

Preu
0,82
0,28
0,008
19,45

2,5

1,1

0,15

2,71

0,4

6,97

0,012

0,64

TOTAL

31,97
TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS

3

m de formigó de solament o de neteja com a base per a la bassa contra incendis
forestals (tindrà un gruix de 10cm.)
Codi
Descripció
Preu
Rendiment
CDP07
% càrrega, descàrrega i pèrdues
11,67
0,0700
MA02
% medis auxiliars
14,21
0,0200
MCV02
m³ d´aigua (posada en obra)
0,85
0,01
MO450
H. de peó especialitzat (amb les
càrregues socials incloses)
17,44
0,2
XMF16
m³ de morter de ciment pòrtland
amb escòria CEM II/B-S i sorra de
pedra granítica amb 190 kg/m³ de
ciment,amb una proporció en volum
53,14
0,8
1:8. El trasllat i aplec de personal,
materials i/o màquines a l'obra, no

Preu
0,82
0,28
0,008
3,48

42,5
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MQ632
TOTAL

està avaluat. Cal avaluar el seu cost a part.
h. de formigonera de 250 l.
2,43

0,2

0,48
47,57

QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS

Ut d’Instal·lació i Connexió de l’hidrant
Codi
Descripció
MA02
% medis auxiliars
MBR01
Connexió Ràcor Storz manguera
Més tap Ràcor Storz
MBA01
porta d’accès metàl·lica de 75cm
d’amplada per 100cm d’alçada.
Inclou pany i clau
TOTAL

Preu
14,21

Rendiment
0,0200

Preu
0,28

130

1

130

50

1

50
170,28

CENT SETANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS
2

m d’abeurador per a fauna fet de maó. S’inclou el transport de material i el muntatge de
tuberies procedent del sobreeixidor.
Codi
CDP07
MA02
MCV02
MFP00
MO400
MO450
XMF16

PP12
TPP035

Descripció
Preu
% càrrega, descàrrega i pèrdues
11,67
% medis auxiliars
14,21
m³ d´aigua (posada en obra)
0,85
Mil unitats de maó buit doble
389,00
h d'oficial 1a (amb les càrregues
socials incloses)
18,07
H. de peó especialitzat (amb les
càrregues socials incloses)
17,44
m³ de morter de ciment pòrtland
amb escòria CEM II/B-S i sorra de
pedra granítica amb 190 kg/m³ de
ciment,amb una proporció en volum
53,14
1:8. El trasllat i aplec de personal,
materials i/o màquines a l'obra, no
està avaluat. Cal avaluar el seu cost a part.
% part proporcional de les peces
per a tuberies de PVC
6,21
m. de tub de PVC 40 mm de
diàmetre, 6 atmosferes, per a encolar 0,92

Rendiment
0,0700
0,0200
0,01
0,05

Preu
0,82
0,28
0,008
19,45

0,15

2,71

0,4

6,97

0,012

0,64

0,1200

0,75

0,6

0,552

TOTAL

32,17
TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS
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Ut. de col·locació de senyal de trànsit a la bassa contra incendis forestals
Codi
CDP10
MA02
MO500
SRC01
SRC05
XEE18

XMF26

Descripció
Preu
% càrrega, descàrrega i pèrdues
10,00
% medis auxiliars
34,12
H. de peó eventual (amb les
càrregues socials incloses)
17,06
ut. de senyals de tràfic reflexiva
triangle de 70 cm. costat
70,69
ml. de pal galvanitzat 80*40*2 mm.
(posat en obra)
13,33
m³ d´excavació manual en rasa,
picat i paleig fins a 2 m. de profunditat
en terreny compacte. Per a
fonamentacions i obres de fàbrica.
46,98
El trasllati aplec de personal, materials
i/o màquines a l'obra, no està avaluat.
Calavaluar el seu cost a part.
m³ de formigó vibrat de 125 kg./m³ amb
ciment pòrtland amb escòria
CEMII/B-S/32,5, amb àrid matxucat de
40 mm. de tamany màxim. Elaborat
113,39
" in situ", amb posada a l´obra directament
o mitjançant canaletes. El trasllat i aplec de
personal, materials i/o màquines a l'obra,
no està avaluat. Cal avaluar el seu cost a part.

Rendiment
0,1000
0,0200

Preu
1,00
0,68

2,0000

34,12

1,0000

70,69

2,0000

26,66

0,1250

5,87

0,1250

14,17

TOTAL

153,19

CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS
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2.2.- Quadre de Preus Compostos

Ha. de Franja de Baixa Càrrega de Combustible
TIPUS 1

Rendiment

Preu
Parcial (€)

Preu
Total (€)

0,8

1.867,81

1.494,25

ut. de tallada de branques d´un peu amb ramificació
monopòdica fins a un alçada de poda entre 2,2 i 3,5 m.

500

1,74

870

ut. de tallada de peus sobrants en aclarides, amb un diàmetre
normal comprès entre 10 i 20 cm. amb una superfície coberta
de matoll inferior al 25 % El trasllat i aplec de personal,
materials i/o màquines a l'obra, no està avaluat. Cal avaluar
el seu cost a part.

600

0,41

246

ha de recollida i apilat de residus procedents de
desbrollaments, aclarida i poda en zones de densitat de
residus entre mitja i baixa, i distàncies màximes de recollida
de 20 m.

0,8

722,15

577,72

t. d´estellat de residus forestals verds, apilats a la vora del
camí, carrer, carregador o lloc accessible a tractor amb
estelladora.

10

90,61

906,1

ha. d´esbrossada de matoll amb motodesbrolladora, amb una
superfície coberta del 100 % que en general l´alçada està
compresa entre 0.8 i 1.75 m. i/o el diàmetre basal entre 3 i 6
cm.; respectant aquells exemplars que, per qualsevol motiu,
s´hagin de conservar.

4.094,1 €
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Ha. de Franja de Baixa Càrrega de Combustible
TIPUS 2

Rendiment

Preu
Parcial (€)

Preu
Total (€)

0,7

1.867,81

1.307,5

ut. de tallada de branques d´un peu amb ramificació
monopòdica fins a un alçada de poda entre 2,2 i 3,5 m.

500

1,74

870

ut. de tallada de peus sobrants en aclarides, amb un
diàmetre normal comprès entre 10 i 20 cm. amb una
superfície coberta de matoll inferior al 25 % El trasllat i aplec
de personal, materials i/o màquines a l'obra, no està
avaluat. Cal avaluar el seu cost a part.

300

0,41

123

ha de recollida i apilat de residus procedents de
desbrollaments, aclarida i poda en zones de densitat de
residus entre mitja i baixa, i distàncies màximes de recollida
de 20 m.

0,75

722,15

541,6

t. d´estellat de residus forestals verds, apilats a la vora del
camí, carrer, carregador o lloc accessible a tractor amb
estelladora.

8

90,61

724,88

ha. d´esbrossada de matoll amb motodesbrolladora, amb
una superfície coberta del 100 % que en general l´alçada
està compresa entre 0.8 i 1.75 m. i/o el diàmetre basal entre
3 i 6 cm.; respectant aquells exemplars que, per qualsevol
motiu, s´hagin de conservar.

3.566,9 €
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Rendiment

Preu
Parcial (€)

Preu Total
(€)

0,7

1.867,81

1.307,5

ut.de tallada manual de peus sobrants en aclarides, amb un
diàmetre normal entre 10 i 20cm., amb una superfície
coberta de matoll inferior al 25 %.

300

0,44

132

ut. de tallada de branques d´un peu amb ramificació
monopòdica fins a un alçada de poda entre 2,2 i 3,5 m.

500

1,74

870

0,8

722,15

577,72

7

90,61

634,27

Ha. de Rodal Resistent TIPUS 1

ha. d´esbrossada de matoll amb motodesbrolladora, amb
una superfície coberta del 100 % que en general l´alçada
està compresa entre 0.8 i 1.75 m. i/o el diàmetre basal
entre 3 i 6 cm.; respectant aquells exemplars que, per
qualsevol motiu, s´hagin de conservar.

ha de recollida i apilat de residus procedents de
desbrollaments, aclarida i poda en
zones de densitat de residus entre mitja i baixa, i distàncies
màximes de recollida de 20 m.
t. d´estellat de residus forestals verds, apilats a la vora del
camí, carrer, carregador o lloc accessible a tractor amb
estelladora.

3.521,49€

Rendiment

Preu
Parcial (€)

Preu
Total (€)

0,7

1.867,81

1.307,5

ut.de tallada manual de peus sobrants en aclarides, amb un
diàmetre normal entre 10 i 20cm., amb una superfície coberta
de matoll inferior al 25 %.

20

0,44

8,8

ut. de tallada de branques d´un peu amb ramificació
monopòdica fins a un alçada de poda entre 2,2 i 3,5 m.

200

1,74

348

Ha. de Rodal Resistent TIPUS 2

ha. d´esbrossada de matoll amb motodesbrolladora, amb una
superfície coberta del 100 % que en general l´alçada està
compresa entre 0.8 i 1.75 m. i/o el diàmetre basal entre 3 i 6
cm.; respectant aquells exemplars que, per qualsevol motiu,
s´hagin de conservar.

1.664,3 €
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ha de Línea de Defensa sobre Senders

ha. d´esbrossada de matoll amb motodesbrolladora, amb
una superfície coberta del 100 % que en general l´alçada
està compresa entre 0.8 i 1.75 m. i/o el diàmetre basal entre
3 i 6 cm.; respectant aquells exemplars que, per qualsevol
motiu, s’hagin de conservar.

Rendiment

Preu
Parcial (€)

Preu Total
(€)

0,7

1.867,81 €

1.307,5 €

1.307,5 €

2

m d’Arranjament de Pista TIPUS 1

Rendiment

Preu
Parcial (€)

Preu
Total (€)

m³ de excavació en roca, amb mitjans mecànics especials,
incloent extracció i aplec a peu de màquina. El trasllat i aplec
de personal, materials i/o màquines a l'obra, no està avaluat.
Cal avaluar el seu cost a part.

1

10,79

10,79

m³ d´estesa i piconat de sòl tolerable procedent de préstec en
tongades de 25 cm. De gruix com a màxim amb compactació
del 95 % PN. Utilitzant corró vibratori autopropulsat i amb
necessitat d´humectació. El trasllat i aplec de personal,
materials i/o màquines a l'obra, no està avaluat. Cal avaluar
el seu cost a part.

1

6,27

6,27

h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)

0,016

18,07

0,29

h de topògraf (amb les càrregues socials incloses)

0,016

28,32

0,45

Ut. de càrrega i transport de terres sobrants d’excavacions
(càrrega fins a 3 tonelades de pes), a una distància inferior a
5km.

0,2

12,12

2,42

20,22 €
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2

Rendiment

Preu
Parcial (€)

Preu
Total (€)

m³ de excavació sense roca, amb mitjans mecànics especials,
incloent extracció i aplec a peu de màquina. El trasllat i aplec
de personal, materials i/o màquines a l'obra, no està avaluat.
Cal avaluar el seu cost a part.

1

5,65

5,65

m³ d´estesa i piconat de sòl tolerable procedent de préstec en
tongades de 25 cm. De gruix com a màxim amb compactació
del 95 % PN. Utilitzant corró vibratori autopropulsat i amb
necessitat d´humectació. El trasllat i aplec de personal,
materials i/o màquines a l'obra, no està avaluat. Cal avaluar el
seu cost a part.

1

6,27

6,27

h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)

0,016

18,07

0,29

h de topógraf (amb les càrregues socials incloses)

0,016

28,32

0,45

Ut. de càrrega i transport de terres sobrants d’excavacions
(càrrega fins a 3 tones de pes), a una distància inferior a 5km.

0,2

12,12

2,42

m d’Arranjament de Pista TIPUS 2

15,08€

ha de Zona de Seguretat Bassa contra incendis
forestals
ha. d´esbrossada de matoll amb motodesbrolladora, amb
una superfície coberta del 100 % que en general no superen
els 0.8 m. d´altura i/o el diàmetre basal sigui menor de 3
cm.; respectant aquells exemplars que per qualsevol motiu,
s´hagin de conservar.

Rendiment

Preu
Parcial (€)

Preu
Total (€)

0,7

1.081,37

756,96

756,96€
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ha de Zona de Seguretat Bassa amb grava

Rendiment

Preu
Parcial (€)

Preu Total
(€)

0,8

1.867,81

1494,25

0,8

278,42

222,7

m³ d´excavació de rases per a canonades amb
retroexcavadora, en terreny lleuger mesurat sobe perfil. El
trasllat i aplec de personal, materials i/o màquines a l'obra,
no està avaluat. Cal avaluar el seu cost a part.

22

1,35

29,7

m³ d’ompliment de rases amb pedregoleig de pedra
calcària de 5 a 12 mm amb retroexcavadora sobre
pneumàtics de 50 CV, 0,6 m³ de càrrega El trasllat i aplec
de personal, materials i/o màquines a l'obra, no està
avaluat. Cal avaluar el seu cost a part.

25

4,44

111

Ut. de càrrega i transport de terres sobrants d’excavacions
(càrrega fins a 3 tonelades de pes), a una distància inferior
a 5km.

2

12,12

24,24

ha. d´esbrossada de matoll amb motodesbrolladora, amb
una superfície coberta del 100 % que en general l´alçada
està compresa entre 0.8 i 1.75 m. i/o el diàmetre basal
entre 3 i 6 cm.; respectant aquells exemplars que, per
qualsevol motiu, s´hagin de conservar.
ha. de recollida i apilat de residus procedents de
desbrollaments o arrabassaments amb
densitat baixa i distàncies màximes de recollida de 20 m. El
trasllat i aplec de personal,
materials i/o màquines a l'obra, no està avaluat. Cal
avaluar el seu cost a part.

1.881,89€
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2

m d’Explanació per a la Construcció de Bassa
3
Contra IncendisForestals (de 204m de volum)

Rendiment

Preu
Parcial (€)

Preu
Total (€)

m³ de excavació en roca, amb mitjans mecànics especials,
incloent extracció, nivellament i aplec a peu de màquina. El
trasllat i aplec de personal, materials i/o màquines a l'obra, no
està avaluat. Cal avaluar el seu cost a part

0,2

10,79

2,15

m³ de excavació sense roca, amb mitjans mecànics
especials, incloent extracció i aplec a peu de màquina. El
trasllat i aplec de personal, materials i/o màquines a l'obra, no
està avaluat. Cal avaluar el seu cost a part

0,4

9,87

3,9

M2 d´esbrossada de matoll amb motodesbrolladora, amb
una superfície coberta del 100 % que en general l´alçada està
compresa entre 0.8 i 1.75 m. i/o el diàmetre basal entre 3 i 6
cm.; respectant aquells exemplars que, per qualsevol motiu,
s´hagin de conservar

0,65

0,1867

0,121

ut.de tallada manual de peus sobrants en aclarides, amb un
diàmetre normal entre 10 i 20cm., amb una superfície coberta
de matoll inferior al 25 %

1

0,44

0,44

Ut. de càrrega i transport de terres sobrants d’excavacions
(càrrega fins a 3 tonelades de pes), a una distància inferior a
5km

0,02

12,12

0’2424

M3 de formigó de solament o de neteja com a base per a la
bassa contra incendis forestals (tindrà un gruix de 10cm)

0,1

47,57

4,757

11,61€

Ut de Bassa Contra Incendis Forestals Reparada

Ut. de col·locació de lona impermeable a la bassa contra
incendis feta d’obra (diàmetre màxim de 6m)

Rendiment

Preu
Parcial (€)

Preu
Total (€)

1

71,23

71,23

5

15,16

75,8

2

m de reparació de paret de Bassa Contra incendis
Forestals, feta d’obra

147,03€
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Ut de Construcció de Bassa Contra Incendis
3
Forestals (de 204m de volum)

Rendiment

Preu
Parcial (€)

Preu Total
(€)

m d´excavació de rases per a canonades amb
retroexcavadora, en terreny lleuger mesurat sobe perfil.
Obrir i tapar rasa, col·locació de tub, desguàs i
sobreeixidor. El trasllat i aplec de personal, materials i/o
màquines a l'obra, no està avaluat. Cal avaluar el seu
cost a part.

30

11,52

345,6

m. de canonada de P.V.C. rígida de 110 mm. i 10 atm.,
de pressió de servei i unió per junta de goma, incluint
muntatge, col.locació i part proporcional de peces. No
inclou excavació de la rasa, ni l´estesa i reblert de la
terra procedent de la mateixa, ni el llit, ni el material
seleccionat ni la seva compactació i la mà d´obra
corresponent. El trasllat i aplec de personal, materials
i/o màquines a l'obra, no està avaluat. Cal avaluar el
seu cost a part.

35

8,32

291,2

m² de paredó de 9 cm. de gruix amb maó buit doble,
rebut amb morter 1:8 de 190 kg. De ciment. El trasllat i
aplec de personal, materials i/o màquines a l'obra, no
està avaluat. Cal avaluar el seu cost a part.

196

24,16

4.735,81

m² d´arrebossat reglejat i arremolinat amb morter 1:6,
de 250 kg. de ciment i sorra de riu, en paraments
verticals. El trasllat i aplec de personal, materials i/o
màquines a l'obra, no està avaluat. Cal avaluar el seu
cost a part.

196

14,49

2.840,04

Ut. de col·locació de lona geotèxtil per a bassa contra
incendis forestals (diam. Màxim de 10m).

1

468,27

468,27

M2. de caseta per Hidrant (Armari vertical) amb
connexió Storz. Mida de l’armari 95x130x50.

4,1

31,97

131,1

Ut d’Instal·lació i Conexió de l’hidrant.

1

170,28

170,28

m d’abeurador per a fauna fet de maó. S’inclou el
transport de material i el muntatge de tuberies
procedent del sobreeixidor.

8

32,17

257,36

càrrega, descarrega, transport de material i maquinària
i pèrdues

1

300

300

ut col.locació de senyal de trànsit de bassa contra
incendis forestals

2

153,19

306,38

Assistència tècnica de l’obra

1

1.061,93

1.061,93

2

10.907,97€
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3.- Pressupost

3.1- Pressupost d’Execució Material

CAPITOL

CODI

FA1
Capítol
001

FA2
RR1
RR2
LDS

Capítol
002

AR_P1
AR_P2
ZSB
ZSB_g

Capítol
003

EBCI

BCI
RPA

TOTAL

DESCRIPCIÓ

ha de Franja de Baixa Càrrega de
Combustible Tipus 1
ha de Franja de Baixa Càrrega de
Combustible Tipus 2
ha de Franja Rodal Resistent Tipus 1
ha de Franja Rodal Resistent Tipus 2
ha de Línea de Defensa sobre
Senders
2
m d’Arranjament de Pista Tipus 1
2
m d’Arranjament de Pista Tipus 2
ha de Zona de Seguretat Bassa contra
incendis forestals
ha de Zona de Seguretat Bassa amb
grava
2
m d’Explanació per a la Construcció
de Bassa Contra Incendis
3
Forestals (de 204m de volum)
Ut de Construcció de Bassa Contra
3
Incendis Forestals (de 204m de
volum)
Ut de Bassa Contra Incendis
Forestals Reparada

QUANTITAT

PREU(€)

IMPORT (€)

54,25

4.094,1

222.104,93

9,83

3.566,9

35.062,63

28,7
3,0
0,86

3.521,4
1.664,3
1.307,5

101.064,18
4.992,90
1.124,45

650
7.616

20,22
15,08

13.143
114.849,28

0,8

756,9

605,57

0,5

1.881,8

940,94

1.000

11,61

11.610

1

10.907,9

10.907,97

1

147,0

147,03

516.552,87

Nota: No es pressuposten, en el capítol 001, les actuacions AO (Àrees Obertes) ja que les considerem
com a import 0.

El Cost d’Execució Material d’aquest projecte ascendeix a cinc cents setze mil
cinc cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-set cèntims (516.552,87 €).
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3.2.- Resum del Pressupost

PARTIDES

IMPORT (€)

%

Capítol 001

363.224,63

70,31

Capítol 002

129.116,73

24,99

Capítol 003

24.211,51

4,70

TOTAL

516.552,87

100

Despeses
Generals

10%

51.655,28

Benefici Industrial

6%

30.993,17

TOTAL
EXECUCIÓ PER
CONTRACTA

-

599.201,32

TOTAL
PRESSUPOST
GENERAL

-

599.201,32

Pressupost
d’Execució
Material

Ascendeix el Pressupost General a l’esmentada quantitat de CINC-CENTS
NORANTA-NOU MIL DOS-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS
(599.201,32€).
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