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1 ANTECEDENTS
1.1

Encàrrec

L’EIN de la Serra de Llaberia és un espai inclòs dins el Perímetre de Protecció
Prioritària ET2 Tivissa – Vandellós – Llaberia – Pradell (PPP); territori molt
afectat per incendis forestals, tant per incendis relativament petits com per
grans incendis que han arribat a cremar diversos milers d’hectàrees. La figura
1.1.1. il·lustra aquest fet, mostrant la superfície cremada als 6 municipis més
afectats de l’àmbit territorial del PPP en relació a la seva superfície total inclosa
dins el PPP, entre els anys 1968-2013 (45 anys).

Figura 1.1.1.- Superfície afectada per incendis en relació a la superfície total inclosa dins el PPP dels 6
municipis del PPP més afectats pels incendis forestals (1968-2013).
Font: Elaboració pròpia amb dades del PPIFF i dels Bombers de la Generalitat

A més de l’afectació que els incendis tenen al medi natural, aquests han
històricament han travessat tot el massís de N a S afectant les nombroses
poblacions i urbanitzacions presents a la costa amb el problema de seguretat
pública que això genera.
El Consorci de La Serra de Llaberia (Consorci en endavant) dóna suport al
DAAM per a la gestió de l’Espai d’Interès Natural de la Serra de Llaberia (en
endavant, EIN). La superfície de l’EIN es de 10.350 ha i queda integrada dins el
PPP que compta una superfície de 56.285 Ha.
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El DAAM realitza part de les actuacions de forma directa (anys 2008, 2014).
Moltes altres actuacions les coordina el Consorci per mitjà de la seva Direcció
Tècnica i són promogudes, majoritàriament, per Ajuntaments i ADF en
convocatòries d’ajuts a la gestió forestal sostenible. D’aquesta manera
s’implementa el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (en endavant, PPIFF)
per al PPP ET2 Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell redactat el 2010 pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Puntualment (a Tivissa i Capçanes) els bombers han fet alguna crema
controlada sempre en el marc del PPIFF.
Gràcies a la coordinació del Consorci de la Serra de Llaberia s’ha anat
implementat el PPIFF mitjançant actuacions silvícoles. Entre el 2008 i el 2014,
a través d’ajuts públics, s’ha invertit una mitjana de 250.000 euros anuals en
actuacions forestals, millora de la xarxa viaria i actuacions en punts de reserva
d’aigua. Des del Consorci es constata la dificultat del manteniment les
actuacions fetes en el passat.
És en aquest context que la Direcció Tècnica del Consorci es planteja l’opció
de seguir desenvolupant les actuacions del PPIFF i mantenir les actuacions ja
realitzades mitjançant l’ús de la crema prescrita realitzada pel Cos de Bombers
de la Generalitat de Catalunya amb qui ja existeix un acord de col·laboració.
Les bases científico-tècniques que justifiquen l´ús de les cremes prescrites com
una eina més en la prevenció d’incendis estan àmpliament estudiades i
descrites a la bibliografia, especialment per aquells Serveis Forestals i Serveis
d’Extinció que fa anys que les utilitzen (EEUU, Austràlia, Canadà...).
En el nostre context geogràfic –països del sud d’Europa- les cremes prescrites
s’executen i se’n continuen estudiant els efectes que causen sobre el medi i els
incendis forestal (Fernandes; P. M; 2013. Ecological Society of America).
Les premisses de planificació de les cremes prescrites en què es fonamenta
aquest treball són les que la Generalitat de Catalunya ha definit a través de
diversos departaments del Govern i que han produït diferents documents de
treball. Fonamentalment:
- DECRET 312/2006, de 25 de juliol, pel qual es regula la gestió del foc
tècnic per part del personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis de la
Generalitat de Catalunya.
- JORNADES TÈCNIQUES DEL COS DE BOMBERS: CAPACITAT DE
GESTIÓ DELS INCENDIS FORESTALS (2009, Generalitat de Catalunya i
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya).
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- INTEGRACIÓ DEL RISC DE GRANS INCENDIS FORESTALS (GIF)
EN LA GESTIÓ FORESTAL (Piqué, M. et. al. 2011, Generalitat de Catalunya i
Centre de la Propietat Forestal).
- JORNADA DE COMUNICACIÓ I DEBAT SOBRE LA PROBLEMÀTICA
DELS INCENDIS FORESTALS I ELS REPTES PER A CATALUNYA (2013,
Generalitat de Catalunya, Fundació Pau Costa)
En virtut del marc normatiu i tècnic existent en el nostre àmbit, i fruit de la
col·laboració existent i compromís d’actuació futura entre el Consorci i Bombers
de la Generalitat de Catalunya; és evident la necessitat d’una planificació de
cremes prescrites per a l’EIN de La Serra de Llaberia.
Aquest encàrrec és el que desenvolupo com a Projecte Final de Carrera (PFC)
de la titulació d’Enginyer de Forests de la Universitat de Lleida (UdL).
L’objectiu general d’aquest treball és millorar la seguretat de la població, la
protecció dels béns i millorar, la seguretat, l’eficàcia i l’eficiència dels equips
d'extinció en una zona de difícils condicions de treball en cas d'incendi, donada
la complexa orografia i l'elevada intensitat i recurrència (veure figura 1.1.2) dels
incendis forestals que hi tenen lloc.

EIN Serra de Llaberia

Figura 1.1.2. Recurrència d’incendis basada en el règim natural de foc dels últims 40 anys a Catalunya.
Font: Castellnou et al., 2009
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Aquest treball realitza un diagnòstic i una proposta d’actuació mitjançant crema
prescrita a executar pel Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
En aquest sentit es revisen les actuacions descrites al PPIFF i es proposen un
seguit de parcel·les de crema prescrita dissenyades amb la premissa que
proporcionin protecció de “Punts Sensibles”, creïn “Àrees/Zones Segures”
(AS/ZS) per a emplaçament dels vehicles d’emergències, i que estiguin
situades en “Punts Crítics” (PC) o “Oportunitats d’Extinció” d’acord a “l’Incendi
de Disseny” (ID) de la zona.
El disseny de les parcel·les de crema s’ha fet amb el criteri que la seva
execució fos segura, i la seva preparació i cost, mínims.

1.2

Estudis i treballs previs

Com ja hem comentat, aquest treball s’emmarca dins de les actuacions de
prevenció d’incendis forestals definides en el Pla de prevenció dels incendis
forestals del PPP ET2 Tivissa – Vandellós – Llaberia – Pradell, redactat pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya al
setembre del 2010.
D’entre els estudis, plans i projectes realitzats més recentment a l’àmbit
geogràfic de treball cal destacar els següents:


Documents de planificació:

- Pla específic de les accions de conservació de les teixedes de la Serra de
Llaberia. En el marc del projecte LIFE- TAXUS s’ha elaborat un pla amb les
accions que es realitzaran entre el període 2013-2016 que inclou accions de
prevenció d’incendis forestals.
- Pla de cremes controlades per al període 2013-14. L’any 2012, el Consorci va
elaborar un pla per a l’ús de les cremes controlades per a la prevenció de grans
incendis forestals i per a la conservació de l’hàbitat d’interès comunitari prioritari
de les pinedes de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii).


Projectes i propostes executades recentment per part del Consorci de
la Serra de Llaberia:

- Manteniment de les franges d’autoprotecció en cas d’incendi forestal de les
urbanitzacions de Santa Marina i Planes del Rei a Pratdip (2013).
- Pla d’ocupació per a la preparació de parcel·les de cremes controlades, amb
el suport de l’obra social de la Caixa i la Diputació de Tarragona.
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- Mesures de prevenció d’incendis forestals al municipi de Pradell de la Teixeta
amb el suport de l’obra social de la Caixa i la Diputació de Tarragona i
executades pel Taller Baix Camp.
- Treballs de prevenció d’incendis en el marc del projecte LIFE TAXUS
- Franja de protecció perimetral de prevenció d’incendis al nucli urbà de
l’Argentera i a la urbanització de les Sorts (Ajuntament de l’Argentera).


Treballs executats recentment per part d’altres organismes:

- S’han construït 3,3 km de camins per a l’extinció d’incendis forestals gràcies a
un ajut de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat (DGMN) i a la
participació de l’ADF de les Xorivies (Argentera i Duesaigües) i l’ADF de
Riudecanyes.
- Millora de l’accés al mas del Ramer i de diversos trams de pistes forestals de
l’entorn de la zona afectada per l’incendi forestal de setembre de 2013 a Tivissa
amb el suport de l’ajuntament de Tivissa, l’ADF Tivissa i l’ADF de Pratdip
(2013).
- Actuacions puntuals d’obra civil al camí de les Taules i el Calàs, a Capçanes,
al camí de la vall de Massanes, a Colldejou, al camí del barranc de les
Castellanes i al camí del pla de la Femada, a la Torre de Fontaubella, i al camí
de Vallplana, a Tivissa. També s’han fet actuacions d’obra civil en diversos
trams de camins a l’Argentera i Duesaigües. Els treballs s’han fet amb els ajuts
del DAAM i amb la participació de l’ajuntament de Tivissa, l’ajuntament de
l’Argentera, l’ajuntament de Duesaigües, l’ADF de Capçanes, l’ADF de la Torre
de Fontaubella i l’ADF de Colldejou (2013).
- Construcció de 7 punts de reserva d’aigua per extinció d’incendis forestals.
Mitjançant els ajuts del DAAM i la participació de l’ajuntament de Tivissa, l’ADF
de Tivissa, l’ADF de Colldejou, l’ADF de Vandellòs i l’ADF de Pratdip (2013).
- Manteniment de franges de baixa càrrega de combustibles creades entre
2006 i 2011 per les ADF de Capçanes, Marçà i la Torre de Fontaubella (2013)
amb el suport de l’Obra Social La Caixa i la Diputació de Tarragona.
- Manteniment d’una franja de prevenció d’incendis realitzada l’any 2011 per
l’ADF de Pratdip al coll de la Llena amb el suport de l’Obra Social La Caixa
(2013).
- Treballs de prevenció d’incendis forestals a l’Aufinac (Pratdip—Mont-roig del
Camp) gràcies a un ajut rebut per l’obra social de la Caixa i gestionat des de
l’àrea de medi ambient de la Diputació de Tarragona (2013).
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2 OBJECTE DEL PROJECTE
2.1

Localització de l’àrea de treball

L’àrea de treball del present projecte és la de l’Espai d’Interès Natural Serra de
Llaberia (EIN Serra de Llaberia) de 10.350 ha.
Les propostes de crema prescrita d’aquest projecte es formulen basant-se en el
PPIFF del Perímetre de Protecció Prioritària (PPP) ET2 “Muntanyes de TivissaVandellós-Llaberia-Pradell” que abasta un àmbit geogràfic superior al de l’EIN
(56.285 ha).
El següent mapa mostra l’anterior situació comentada:
PRIORAT

RIBERA
D’EBRE
BAIX CAMP

BAIX EBRE
Mapa 2.1.1. Límits del PPP, EIN Serra Llaberia i comarcals.
Font: Elaboració pròpia. En taronja límits del PPP, en morat límits de l’EIN i en color verd límits comarcals.

Descrivim tot seguit els trets fonamentals de cadascuna d’aquestes figures.
A. Perímetre de Protecció Prioritària ET2 ““Muntanyes de TivissaVandellòs-Llaberia-Pradell”.
Amb l’objectiu general de reduir la vulnerabilitat del Consorci Serra de Llaberia
vers els incendis forestals es redacta l’any 2010 el document Pla de Prevenció
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d’Incendis del PPP ET2 “Muntanyes de Tivissa-Vandellòs-LlaberiaPradell”.
Aquest PPP amb el codi ET21 segons el pla INFOCAT inclou, doncs, el territori
comprès, d’est a oest, entre el riu Ebre i, de nord a sud, entre la carretera N240 i el nucli d’El Perelló.
L’àrea de treball del PPP ocupa una extensió de 56.285 ha i inclou part de la
superfície de 22 municipis de quatre comarques diferents (Baix Camp, Priorat,
Ribera d’Ebre i Baix Ebre).

Mapa 2.1.2. Límits del PPP i municipis. Font: Elaboració pròpia.

1

En versions anteriors de l’INFOCAT el PPP ET2 s’anomenava T-6.
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El conjunt de municipis inclosos dins el PPP queda recollit a la següent taula:
Taula 2.1.1. Relació de comarques, municipis i la superfície que ocupen, inclosos al PPP ET2.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del PPIFF.

Comarca

PRIORAT

Superfície Superfície
dins PPP dins PPP
(ha)
(%)

Municipi

Falset
Capçanes
Marçà
Pradell de la Teixeta
la Torre de Fontaubella
els Guiamets

Riudecols
Duesaigües
Riudecanyes
Colldejou
l'Argentera
BAIX CAMP
Vilanova d'Escornalbou
Mont-roig del Camp
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Botarell
Pratdip
RIBERA
D'EBRE

BAIX EBRE

Tivissa
Ginestar
Rasquera

178,40
2.013,30
832,50
1.553,20
710,40
315,40

0,3
3,6
1,5
2,8
1,3
0,6

571,70
1.229,60
1.248,30
1.448,00
1.011,60
1.485,30
3.710,00
10.264,10
27,00
3.626,50

1
2
2,2
2,6
1,8
2,6
6,6
18,2
0,1
6,5

18.100,80
1.252,10
1.359,40

32,2
2,2
2,4

2,30
2.503,40
2.838,70

0
4,5
5

56.282,00

100

Miravet
l'Ametlla de Mar
el Perelló
TOTAL PPP

B. Espai d’Interès Natural Serra de Llaberia.
Inicialment integraven l’EIN Serra de Llaberia 6 municipis -Capçanes,
Colldejou, Marçà, Pratdip, Tivissa i la Torre de Fontaubella- i l’espai comptava
amb una superfície total de 4.831,68 ha.
L’ampliació de l’EIN a partir de la Xarxa Natura 2000 ha suposat la inclusió de
6 nous municipis –Mont-roig del Camp, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
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Vilanova d’Escornalbou, Falset, Els Guiamets i Pradell de la Teixeta- en una
superfície total de 10.350,4 ha (s’incorporen 5.518,72 ha).
El mapa 2.1.3. mostra els límits de l’EIN en relació a les tres comarques que
ocupa.

PRIORAT
BAIX CAMP
RIBERA
D’EBRE
Mapa 2.1.3. Delimitació de l’Espai d’Interès Natural de Serra de Llaberia.
Font: Elaboració pròpia a partir de les bases cartogràfiques del DTS.

Els municipis que actualment integren l’EIN Serra de Llaberia i la seva extensió
total la trobem resumida en la següent taula:
Taula 2.1.2. Superfícies de l’EIN Serra de Llaberia segons el PEIN i la Xarxa Natura 2000.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del DTS.
Superfície dins
de l'EIN (ha)

Superfície dins
de l'EIN (%)

Comarca

Municipi

PRIORAT

Falset
Capçanes
Marçà
Pradell de la Teixeta
la Torre de Fontaubella
els Guiamets

431,68
1.923,60
428,74
276,27
316,54
106,44

4,17
18,58
4,14
2,67
3,06
1,03

BAIX CAMP

Colldejou
Vilanova d'Escornalbou
Mont-roig del Camp
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Pratdip

1.113,94
303,56
214,05
347,29
1.406,73

10,76
2,93
2,07
3,36
13,59

3.481,57

33,64

10.350,41

100,00

RIBERA D’EBRE Tivissa

TOTAL EIN
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Situació i límits de l’àrea de treball del present projecte
L’àmbit geogràfic del present projecte és el de l’EIN de la Serra de Llaberia que
està gestionat pel Consorci per a la Conservació i la Gestió de l’Espai
d’Interès Natural Serra de Llaberia. El Consorci coordina la gestió de l’EIN i
col·labora amb els municipis propers a aquest.
La gestió que el Consorci realitza en el camp dels Incendis Forestals, la fa
basant-se en el PPIFF per a aquesta zona. El PPIFF proporciona les bases de
treball per aixecar la diagnosi i proporciona els criteris generals per a la
selecció de les actuacions a proposar.
La zona objecte d’aquest estudi (l’EIN) ocupa una superfície de 10.350 ha. La
seva delimitació no està subjecta a cap element geogràfic visible però pot
descriure’s de forma aproximada d’acord amb les següents referències:
 Nord:
- Des d’Els Guiamets i cap a l’est, carretera TV-3002 fins a Falset.
- Des de Falset, carretera N420 fins a coll del Guix (N420 pk 846.5). Aquí el
límit va al S.
 Est:
- De la carretera T-322 pk8 a Mont-roig del Camp fins a La Torre de Fontaubella
 Sud:
- Carretera C-44 entre els pk 3 i 20. Aquí el límit gira cap al nord.
 Oest:
- Carretera TV-3031 de Tivissa a Els Guiamets.

El següent mapa representen la delimitació descrita:

Mapa 2.1.4. Límits de l’EIN i carreteres. Font: Elaboració pròpia
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2.2

Definició del problema a resoldre i finalitat perseguida

L’EIN Serra Llaberia engloba un espai que al llarg del temps ha estat afectat
per diversos incendis de grans dimensions i que sovint han afectat molts nuclis
de població, urbanitzacions i vies de comunicació. El Pla de prevenció
d’incendis forestals (PPIFF) i desenvolupa i analitza amb més detall aquest
aspecte.
Des del DAAM i el Consorci Serra de Llaberia s’han anat implementant les
actuacions definides al PPIFF al seu àmbit de gestió. Les actuacions
executades són:
- Obertura de nous vials per a la prevenció d’incendis.
- Manteniment de vies forestals i execució de franges de baixa càrrega de
combustible.
- Actuacions silvícoles mitjançant aclarida selectiva amb afavoriment d’espècies
singulars i menys inflamables, esporga, desbrossat i trituració de restes.
- Construcció de punts d’aigua per a incendis forestals.
- Sensibilització de la població vers el risc dels incendis forestals.
- Protecció de punts sensibles.
Aquestes actuacions s’han fet conjuntament amb els municipis i Agrupacions
de Defensa Forestal (ADF) dels municipis integrants del Consorci com també
dels municipis adjacents que estan inclosos al PPP.
En l’actualitat i com a conseqüència de la situació econòmica existent al país, el
Consorci ha deixat de rebre part important de les aportacions econòmiques
imprescindibles per a mantenir les actuacions prioritàries definides al PPIFF i
també per implementar-ne de noves.
D’acord amb la situació actual, es planteja de seguir treballant en la prevenció
d’incendis forestals i seguir aplicant el PPIFF mitjançant la utilització de cremes
prescrites.
Les cremes prescrites seran executades pel Cos de Bombers de la Generalitat
de Catalunya que necessita d’actuacions d’aquests tipus per a la formació i
entrenament del seu personal, especialment dels membres del GRAF (Grup de
Recolzament d’Actuacions Forestals) que utilitzen el foc tècnic en l’extinció dels
incendis forestals.
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Bombers utilitza el foc com una eina més en les tasques d’extinció, i és
especialment indicat i efectiu en els incendis que han superat la capacitat
d’extinció de les eines tradicionals (línies d’aigua, mitjans aeris, eines manuals,
maquinària pesada...)(Jornades Tècniques Incendis Forestals, DGPEIS, 2009).
És en aquest context, que el present treball realitza un diagnòstic i una
planificació de parcel·les de crema prescrita per a mantenir i seguir
implementat les actuacions previstes al PPIFF.

3 BASES DE L’ESTUDI
3.1

Estat legal

3.1.1 Gestió de l’espai: El Consorci de la Serra de Llaberia
El Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural Serra
de Llaberia, té com a objectiu la conservació i la gestió del patrimoni de la
Serra de Llaberia, protegint el medi natural al mateix temps que es fa un
aprofitament sostenible dels recursos naturals en benefici de la població.
També té el propòsit d'obtenir els recursos necessaris per tal de dur a terme la
seva missió.
Els membres consorciats són Capçanes, Tivissa, Pratdip, Colldejou, la Torre
de Fontaubella i Marçà, a més del Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya2, que des del 2006, amb la voluntat de recolzar i
assegurar la continuïtat del Consorci, i s'hi integra com a membre de fet.
El Consorci es va constituir formalment el 30 d'abril de l'any 2004 agrupant els
sis municipis abans citats i que ocupaven el total de la superfície de EIN Serra
de Llaberia en aquell moment (4.831,68,8 ha).
Posteriorment, el desembre del 2005, el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)
es va actualitzar amb l’aprovació per part del Govern de la Generalitat de la
Xarxa Natura 2000. Aquest fet va suposar la modificació de la delimitació de
l’EIN Serra de Llaberia i l’ampliació de la seva superfície fins a 10.350,4 ha. En
conseqüència, la superfície dels municipis del Consorci dins de l’EIN (superfície

2

A partir del 2010, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
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directament gestionada pel Consorci) també es va incrementar fins les 8.665,8
ha.
No obstant, la composició del Consorci en quant a municipis que l’integren no
s’ha vist modificada al llarg dels anys. El Consorci està integrat per sis
municipis amb objectius i tasques comunes però, donada la seva finalitat
original, també manté una relació important amb la resta de municipis que
formen part de l’EIN definitiu Tivissa-Serra de Llaberia (Mont-roig del Camp,
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Vilanova d’Escornalbou, Falset, Els
Guiamets i Pradell de la Teixeta).
La taula següent resumeix i detalla la situació descrita abans:
Taula 3.1.1.1. Superfícies dels municipis de l’EIN Serra de Llaberia .
Font: Pròpia amb dades del DTS. En verd els municipis del Consorci.

Comarca

PRIORAT

BAIX CAMP

Municipi

Superfície Superfície
dins de
dins de
l'EIN (ha)
l'EIN (%)

Falset
Capçanes
Marçà
Pradell de la Teixeta
la Torre de Fontaubella
els Guiamets

431,68
1.923,60
428,74
276,27
316,54
106,44

4,17
18,58
4,14
2,67
3,06
1,03

Colldejou
Vilanova d'Escornalbou
Mont-roig del Camp
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Pratdip

1.113,94
303,56
214,05
347,29
1.406,73

10,76
2,93
2,07
3,36
13,59

3.481,57

33,64

10.350,41
8.671,12

100,00
83,78

RIBERA D’EBRE Tivissa
TOTAL EIN
Total superfície municipis del Consorci

3.1.2 Condicionants a la gestió: espais de protecció especial,
propietat dels terrenys i instruments de gestió del territori
3.1.2.1 Espais de la Xarxa Natura 2000 i Pla d’Espais d’Interès Natural
El complex orogràfic de la Serra de Llaberia es troba protegit sota la figura
d’Espai d’Interès Natural Serra de Llaberia, protecció que es conferí
mitjançant el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla
d’espais d’interès natural.
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Els límits d’aquest Espai d’Interès Natural –aprovats de manera definitiva l’any
2004 mitjançant Acord de Govern de 16 de novembre de 2004- van estar
modificats al 2005 arran de l’ampliació de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya.
Actualment l’EIN Serra de Llaberia té una superfície de 10.350 ha que s’estén
per 12 municipis (Taula 3.1.1.1.) de tres comarques diferents.
El següent mapa mostra els límits d’aquest espai en relació als municipis que el
conformen.

Mapa 3.1.2.1.Municipis i delimitació de l’Espai d’interès Natural Serra de Llaberia.

A continuació es presenta un quadre resum de la legislació que fa referència a
la protecció legal de l’EIN Serra de Llaberia.
Figura 3.1.2.1. –1 : Resum de la legislació aplicable a l’Espai d’Interès Natural de la Serra de Llaberia.

d’interès natural (DOGC 1714, d’1/3/1993), modificat per diversos decrets
posteriors.
protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància
comunitària (LIC).
vació dels
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre, que preveu la creació d’una xarxa
ecològica europea coherent de zones especials de conservació anomenada
Natura 2000.
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Figura 3.1.2.1. –2: Normes de caràcter sectorial que incideixen en a l’ EIN Serra de Llaberia

en el medi natural.
s motoritzat al medi natural.
natural.
científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.
contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals
i de la fauna i la flora silvestres.
.2008, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de protecció dels animals.
Catalunya.
protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància
comunitària (LIC).
la creació de zones d’especial protecció per a les aus, que garanteixin la
conservació de les aus incloses en el seu annex I.
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestre, que preveu la creació d’una xarxa
ecològica europea coherent de zones especials de conservació anomenada
Natura 2000.
continentals. (Correcció d’errada en el DOGC núm. 5560, de 4.2.2010)
Orden de 20 de mayo de 1987 por la que se modifica la Orden de Presidencia
del Gobierno de 23 de mayo de 1977 sobre zonas prohibidas y restringidas al
vuelo.
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de
Catalunya.
de 16 de març de 1999, pel qual es fa públic el text que recull les
determinacions de contingut normatiu del Pla hidrològic de les conques internes
de Catalunya.

3.1.2.2 Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC)
El marc legal de Catalunya sobre la identificació i registre dels hàbitats
singulars és la normativa comunitària de la Directiva Hàbitats i la seva
transposició a la legislació de l’Estat Espanyol a través del Real Decreto
1997/1995. Modificat amb la Directiva 97/62/UE que queda transposada en la
legislació espanyola mitjançant el Reial Decret 1193/1998. Encara que no hi ha
cap canvi legislatiu de 1998, la llista d’hàbitats es revisa periòdicament.
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El nombre d’Hàbitats d’Interès Comunitari a Catalunya és de 94 (198 en tota la
Unió Europea, relacionats a l’annex I de la Directiva 97/62/CE), 22 dels quals
són d’interès prioritari (61 en tota Europa). A la web del la Generalitat es troba
el llistat d’hàbitats i la informació cartogràfica associada. La descripció de cada
HIC es pot trobar per l’àmbit de Catalunya en el document “Informe de les
correspondències entre els hàbitats de Catalunya i els HIC”. Es realitzen
revisions successives de tota la cartografia i documents associats.
El Mapa d’Hàbitats d’Interès Comunitari de Catalunya, a escala 1:50.000,
mostra els hàbitats que apareixen a l’annex I de la Directiva 97/62/UE. Està
confeccionat a partir del Mapa d’Hàbitats de Catalunya.

Mapa 3.1.2.2. Hàbitats d'Interès Comunitari a l'EIN Serra de Llaberia.
Font: Consorci Serra de Llaberia.

A l’àmbit geogràfic del present treball, hi trobem onze HIC dels quals tres han
estat qualificats com a prioritaris:
- 6220. Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia),
situat a alguns llocs de la Mola de Colldejou, Mola de Llaberia, la Serra de
Tivissa i la Serra de la Creu.
- 9530. Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp.
salzmannii). Es troba a l’obaga de la Mola de Colldejou, en dues zones de
l’obaga de la Mola de Llaberia.
16
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- 1520. Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia). Es troba al Coll del Guix
(Colldejou).

Taula 3.1.2.2. Hàbitats d’interès comunitari (HIC) (annex I de la Directiva 97/62/UE) presents
a la zona del projecte.

Codi HIC

Nom de l'HIC

9540 Pinedes mediterrànies
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics
9340 Alzinars i carrascars
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero6220
Brachypodietalia )
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola
8130

Caràcter
No prioritari
No prioritari
No prioritari
Prioritari
No prioritari

Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o
No prioritari
molt termòfila

Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra
Prioritari
subsp. salzmannii)
4090 Matollars xeroacàntics endèmics oromediterranis
No prioritari
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola
No prioritari
Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants
5110
No prioritari
rocosos
1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia )
Prioritari
9530

3.1.2.3 Àrees d’interès per la fauna
Les àrees d’interès per a la fauna són zones amb presència de fauna diversa
(invertebrats, mamífers, ocells, peixos i rèptils) d'interès. Aquesta informació
s’obté d’una capa del DAAM (Annex 1), elaborada el 2005 mitjançant l’addició
de les capes de presència de diverses espècies segons instruccions del Servei
de Protecció de Fauna, Flora i Animals de Companyia de la Direcció General
del Medi Natural (DGMN) del DAAM. La informació de més rellevància per a la
planificació i execució de treballs en aquest projecte: la presència de l’àguila
cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) i de tortuga mediterrània (Testudo
hermanni).
Sobre altres espècies de fauna d’interès disposem d’altres fonts d’informació,
en concret d’un estudi encarregat pel Consorci de la Serra de Llaberia, “Estudi
preliminar de propostes de gestió i monitoratge de les comunitats faunístiques
de la Serra de Llaberia, 2007”. A l’annex 1 es troben els mapes dels estudis
sobre aquestes espècies.
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Les espècies de les quals es té informació són:
- Tortuga d’aigua (Mauremys leprosa)
- Salamandra (Salamandra salamandra)
- Tortuga mediterrània (Testudo hermanni)
- Escurçó (Vipera latasti)
- Ratpenats
- Fura (Mustela putorius)
- Àguila daurada (Aquila chrysaetos)
- Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
- Duc (Bubo bubo)
- Milà negre (Milvus migrans)
- Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
- Gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
- Còlit negre (Oenanthe leucura)

3.1.2.4 Titularitat del terreny
La major part dels terrenys de la zona del projecte són de titularitat privada
(91%). Només 964 ha de les 10.350 ha de l’EIN són forests de titularitat
pública.

Figura 3.1.2.4. Percentatges de superfície de l’EIN de Llaberia per tipus de propietari
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consorci i del PPI.

3.1.2.5 Forests de gestió pública
Dins de la zona de treball hi ha incloses 3 forests de gestió pública. La major
part són de domini públic forestal i incloses al Catàleg de Forests d’Utilitat
Pública (CUP). En total hi ha 964 ha de gestió pública. La gran part són de
18
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propietat pública (d’Ajuntaments o de la Generalitat de Catalunya). La resta,
9.386 ha (el 91%) són de titularitat privada.

Mapa 3.1.2.5. Forests públiques incloses parcialment o total dins l’EIN Serra de Llaberia.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DAAM.

Les forests de titularitat pública poden veure’s a la següent taula:
Taula 3.1.2.5. Forests de titularitat pública dins l’EIN. CUP: Catàleg d’Utilitat Pública.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del DAAM.

Forest

Municipi

Sup.
Total
(ha)

Propietari

Núm
CUP

IOF?

La Vall, El
Collet, Mas
Calàs,
Riucorb I i
II

Capçanes

574,4

Generalitat
de
Catalunya

48

No

Pratdip

268,2

Ajuntament

29

Sí

Mont-roig
del Camp

121,2

Ajuntament

-

No

Barranc
de Dòvia
Terres
Noves

3.1.2.6 Instruments d’Ordenació Forestal de finques públiques
Només una d’aquestes forests disposa actualment d’un document de
planificació aprovat i vigent. A continuació es fa un breu comentari sobre
aquest:
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- Barranc de la Dòvia i Güena. Tenen un pla d’ordenació forestal conjunt
aprovat del 2007, el qual defineix les zones que tenen un caràcter eminentment
protector i les que tenen un ús principalment recreatiu. Quant als incendis
forestals, no es proposa cap actuació específica, sinó que pretén integrar el risc
de l’incendi en la gestió de les masses.

3.1.2.7 Instruments d’Ordenació Forestal de finques particulars
El 91% de la superfície a la zona de treball és de titularitat privada, comptant
aquí dins tant els terrenys agrícoles com els forestals. De les finques forestals
privades, només ens consten dues amb un Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal (PTGMF) vigent:
Taula 3.1.2.7. Finques particulars del PPP amb PTGMF redactat, número de Pla i superfície

Nom de la
finca
Costes
Rojals
Mas del
Calàs

3.2

Terme
municipal
Mont-roig
del Camp
Capçanes

Número
PSGF-122
PTGMF1083

Superfície
(ha)
2,86

Vigència
2006/2016

40,95

2001/2011

Àmbit normatiu

3.2.1 Competències en matèria de prevenció i extinció d’incendis
forestals
Segons l’article 33 de la llei 6/1988, forestal de Catalunya, correspon al
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (actualment al DAAM) la
planificació, la coordinació i l’execució de les mesures i les accions que es
realitzen per la prevenció dels incendis forestals, en col·laboració amb els altres
departaments de l’Administració, les entitats locals, les agrupacions de Defensa
Forestal (ADF) i els particulars.
Mitjançant el Departament d’Interior, i a través de les direccions generals de
Protecció Civil i de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, es duen a
terme també les funcions de prevenció i planificació en matèria d’incendis, així
com també l’extinció dels incendis forestals, competència exclusiva de la
Generalitat que s’exerceix a través del cos de Bombers de la Generalitat.
En el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals i actualitzacions posteriors, s’indiquen les normes
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d’aplicació en matèria de prevenció d’incendis en urbanitzacions, habitatges i
explotacions agràries, línies elèctriques, vies de comunicació, abocadors, àrees
recreatives i d’acampada, actuacions forestals, cremes controlades, treballs de
neteja i manteniment de les zones de seguretat i de protecció i aprofitaments
forestals, durant tot l’any i en els períodes estivals (15 de març–15 d’octubre) i
hivernals (16 d’octubre–14 de març). També defineix les zones i els períodes
d’alt risc d’incendis i les mesures extraordinàries.
Es constata que el marc legislatiu de prevenció d’incendis existent segueix sent
eficient, motiu pel qual els canvis legislatius en aquest període han estat
mínims i fan referència a la prevenció en urbanitzacions (Llei 5/2003 i Decret
123/05) i a l’ús del foc tècnic per part dels bombers (Decret 312/06).
A l’Annex 2 es presenta un resum de la legislació vigent aplicable en matèria
de prevenció i extinció d’incendis forestals.
Cal distingir els plans o instruments de prevenció d’incendis forestals (Pla
ALFA, Projectes d’infraestructures estratègiques de prevenció d’incendis
forestals (PIE), Plans de prevenció d’incendis forestals municipals (PPIFF),
Plans de vigilància complementària contra incendis forestals (PVI) i Plans de
prevenció per a urbanitzacions (PPU)), d’aquells plans, instruments o
protocols destinats a la gestió de l’emergència (Pla INFOCAT, Pla
d’actuació municipal i comarcal (PAM), Pla d’evacuació d’urbanitzacions (PEU)
i Plans d’autoprotecció en cas d’incendi forestal (PAU)). Tot i això, s’exposen
junts per estar molts d’ells interrelacionats, diferenciant entre els que s’apliquen
a una escala regional i els que ho fan a una escala municipal (Taula 3.2.1).
Taula 3.2.1. Plans o instruments de prevenció d’incendis forestals a escala regional i municipal
Font. Pla General de Política Forestal 2014

ESCALA

REGIONAL

PLA, PROJECTE O INSTRUMENT
DE PREVENCIÓ D’INCENDIS




MUNICIPAL



Pla Alfa i Mapa de risc
Projectes d’infraestructures
estratègiques de prevenció
d’incendis forestals (PIE) dels
(PPP)
Plans de prevenció d’incendis
forestals municipals (PPIFF)
Plans de vigilància
complementària contra
incendis forestals (PVI)
Plans de prevenció per a
urbanitzacions (PPU)

.
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DESTINAT A LA GESTIÓ DE
L’EMERGÈNCIA
 Pla INFOCAT

 Pla d’actuació municipal i
comarcal (PAM)
 Pla d’evacuació
d’urbanitzacions (PEU)
 Plans d’autoprotecció en
incendi forestal (PAU)
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3.2.2 El Pla General de Política Forestal (PGPF)
El Pla General de Política Forestal de Catalunya (PGPF) 2014-2024 s’aprova el
17 de juny del 2014 amb l’Acord de Govern 92/2014. L’anterior PGPF va ser
aprovat el 13 de setembre de 1994 amb una vigència de deu anys.
El document complet es pot consultar a la web de la Generalitat, Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
El PGPF s’estructura en 6 eixos estratègics, 15 línies d’acció i un total del 102
accions operatives al llarg dels 10 anys de desenvolupament, per bé que
algunes d’elles ja s’han activat durant el darrer any.
1. Planificació, informació i coneixement
2. Conservació dels valors ecològics
3. Gestió de la funció protectora dels boscos sobre el sòl i el cicle de l’aigua
4. Gestió preventiva dels riscos naturals
5. Dinamització de la producció
6. Gestió dels usos públics
Els eixos 4 i 5 de prevenció d’incendis i dinamització del sector productiu
contenen més del 50% de les accions del Pla, 59 de 102, de les quals 32 són
operatives.
L’aprovació del PGPF recull les següents línies d’actuació en matèria de
prevenció d’incendis ja en marxa al 2014:
 El Pla Econòmic Financer de Forestal Catalana 2014-2015, que planifica
les inversions del Departament, dóna un protagonisme pràcticament
exclusiu a les actuacions destinades a la prevenció d’incendis i a la
restauració de zones afectades per catàstrofes. L’anualitat de 2014 s’ha
dotat amb 4,6 milions d’euros.
 Estratègia per promoure la gestió forestal sostenible a través de
l’aprofitament de la biomassa forestal i agrícola, impulsada pel
Departament d’Agricultura amb la col·laboració dels departaments de
Territori i Sostenibilitat, Empresa i Ocupació i de la Presidència.
La importància d’aquesta mesura és que per primera vegada es vincula
l’ajut a la instal·lació de calderes al fet que els municipis disposin d’un
pla de prevenció d’incendis. En aquest sentit, s’està fent un gran esforç
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per desenvolupar el Pla de calderes amb una inversió inicial de 800.00
euros per tal de promoure la demanda de biomassa local.
 Increment significatiu -del 7% actual al 15%- de les dotacions previstes
en el nou Pla de Desenvolupament Rural 2014- 2020, actualment a
informació pública, que preveu unes inversions de com a mínim 48
milions d’euros directament en actuacions de prevenció i restauració del
potencial forestal; i 11,5 milions d’euros per a xarxes viàries per a la
gestió de boscos i infraestructures estratègiques de prevenció.

3.2.3 El Pla INFOCAT
És el pla especial d’emergències enfront els incendis forestals a Catalunya. És
el marc de la prevenció d’incendis dins l’àmbit territorial de Catalunya des de la
seva aprovació l’any 1994 (adaptació del Pla INFO– 82, aprovat pel “Ministerio
del Interior” adaptant-lo a les condicions específiques de Catalunya). En el
període 2002–2012 s’ha potenciat la integració de la prevenció d’incendis
forestals al Pla.
L’objectiu del Pla INFOCAT és establir el marc jurídic- funcional per a fer front a
les emergències per incendis forestals, dins de l'àmbit territorial de Catalunya,
establint els avisos, l'organització i els procediments d'actuació dels serveis de
la Generalitat de Catalunya, de les altres administracions públiques i també de
les entitats privades que tinguin un paper rellevant en la gestió d'aquest tipus
d'emergències.
El Pla INFOCAT inclou la quantificació i la localització dins del territori de
Catalunya, dels aspectes fonamentals per a l'anàlisi de risc, zonificació del
territori, desplegament de mitjans i recursos i localització d'infraestructures per
als treballs d'actuació en cas d'emergència. La present versió del Pla és una
actualització en data de 2012 on s'han introduït alguns canvis (s'han redefinit
les figures de coordinació dels grups d'actuació i s’han modificat els criteris
d'activació del Pla) i es pot consultar a la web de la Generalitat de Catalunya
(Departament d’Interior, Protecció Civil).

3.2.4 El Pla ALFA i el mapa diari de risc d’incendi
El Pla Alfa és el procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals
per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis
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forestals desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi
que es produeixin.
L'activació del Pla Alfa ve donada pel mapa de perill diari d'incendi forestal i
altres eines d'anàlisi de risc (mapa de combustibles forestals, informació
meteorològica sinòptica, ...). En funció de les situacions de perill, es gradua en
una escala de 4 nivells operatius, de 0 a 3, per cada comarca. Els nivells del
Pla Alfa són: Nivell 0 (sistema normal de treball), Nivell 1 (vigilància prioritària
d’incendis forestals), Nivell 2 (vigilància exclusiva d’incendis forestals), Nivell 3
(restricció d’accés als massissos forestals).

Mapa 3.2.4. Exemple de mapa del Pla Alfa per a un dia determinat

3.2.5 Els Projectes d’Infraestructures estratègiques de prevenció
d’incendis forestals (PIE) dels Perímetres de protecció
prioritària per a la prevenció d’incendis forestals (PPP)
L’origen dels Perímetres de protecció prioritària (PPP) es troba en el
Reglament europeu 2158/92/CEE, relatiu a la protecció dels boscos
comunitaris contra els incendis forestals. En aquest, es fomenta la necessitat
de realitzar una classificació del territori segons el risc d’incendi forestal i es
preveu la realització de plans de protecció contra els incendis forestals. Arran
dels incendis de l’any 1998, es presenta el programa Foc Verd II (1999) que
recull la figura dels Perímetres de protecció prioritària dels massissos forestals
(PPP). Aquests PPP resulten de la zonificació de les grans masses forestals de
Catalunya que, per la continuïtat de la forest, tenen un elevat perill que
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succeeixi un gran incendi forestal (GIF, aquell que té una superfície afectada
major de 500 ha). S’inclouen com a PPP, les unitats geomorfològiques amb
característiques forestals homogènies, on el risc d’incendi és una greu
amenaça a l’equilibri ecològic i a la seguretat de persones i béns, o bé
contribueix a l’acceleració de processos de desertificació d’espais rurals. Els
límits que estableixen aquests perímetres s’han determinat aprofitant les grans
infraestructures de la xarxa viària de comunicacions, els corredors no forestals
ocupats per conreus, els nuclis de població i la xarxa hidrogràfica.
El Pla INFOCAT incorpora aquesta figura, anomenant-la sector de risc, i la
integra en el seu desplegament mitjançant els plans d’actuació de sector de
risc. En cada sector de risc o PPP, s’especificaran les actuacions a dur a
terme i es realitzarà una anàlisi exhaustiva de la vulnerabilitat i el perill
d’incendi. Alhora, s’hi integraran el plans d’actuació municipal (PAM) i els
plans d’actuació dels grups de la zona del PPP.
Actualment, a Catalunya hi ha 34 PPP delimitats, que ocupen una superfície
d’1.154.281,15 ha. La DGMNB elabora per a cada PPP un Projecte
d’infraestructures estratègiques de prevenció d’incendis forestals (PIE)
que té per objectiu dotar cada espai de la infraestructura necessària que
permeti disminuir el nombre d’incendis i compartimentar el territori per reduir la
probabilitat que un foc es converteixi en un incendi forestal de grans
dimensions. Es realitza una anàlisi de la situació i dels recursos, es localitzen
les zones d’alt risc i es redacta el PIE que programa les actuacions necessàries
encaminades a la prevenció. Paral·lelament, es duen a terme projectes
d’execució d’obres, planificades als PPIFF, si n’hi ha, o d’acord amb els
coneixements tècnics i necessitats existents.
.

Mapa 3.2.5. Localització de PPP a Catalunya. Font: Direcció General Medi Natural i Biodiversitat, DAAM.
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El PPP ET2 “Muntanyes de Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell” (2010)
inclou el territori comprès, d’est a oest, entre el riu Ebre i, de nord a sud, entre
la carretera N-240 i el nucli d’El Perelló i ocupa una extensió de 56.285 ha.
Tots els municipis del PPP ET2, a excepció de Botarell, apareixen a l’annex 1
de l’INFOCAT, la qual cosa implica la redacció del PAM en raó del risc
d’incendi que tenen.

3.2.6 Plans de Prevenció d’Incendis Forestals Municipals (PPIFF)
El PPIFF és una figura que estableix la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de
Catalunya, i està definit com el Pla que conté les mesures operatives i
administratives a prendre i els equips i les infraestructures que cal crear per a
defensar-se dels incendis forestals en llur àmbit territorial disminuint-ne el risc.
L’àmbit territorial pot ser municipal i supramunicipal, i són obligatoris per als
municipis considerats d’alt risc d’incendi forestal en el Decret 64/1995 i pla
INFOCAT.
En data de 2012, a Catalunya hi ha 103 Plans municipals de prevenció
d’incendis forestals aprovats, 97 dels quals són a la província de Girona i 6 a
Barcelona (Lleida i Tarragona no en tenen cap d’aprovat).

3.2.7 Pla d’Actuació Municipal i Comarcal (PAM)
El PAM és el document de referència per a un determinat risc, en el nostre cas,
d’incendi forestal, i conté tota la informació que pot ser necessària en el
moment de l’emergència i la definició de les funcions i actuacions concretes a
dur a terme, sent l’àmbit territorial municipal o comarcal. Són d’obligatorietat per
als municipis declarats com a d’alt risc d’incendi al Pla INFOCAT.

3.2.8 Pla d’Autoprotecció en cas d’Incendi Forestals (PAU)
El PAU és una figura establerta per la Llei 5/2003, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata
amb la trama urbana, en el qual s’ha de realitzar una previsió de les accions i
mesures de resposta i emergència davant dels incendis forestals. Són plans de
gestió de l’emergència gestionats pel Departament d’Interior. Els PAU s’han
d’incorporar al Pla d’Actuació Municipal segons l’INFOCAT.
El PAU també queda regulat pel Decret 64/1995, la Llei 4/1997 i el Decret
46/1999.
26

Proposta de parcel·les de crema prescrita a l’Espai d’Interès Natural de la Serra de Llaberia

Entre d’altres mesures, tracten els temes següents:
 Llei 5/2003:
- Obligatorietat de disposar de franja de protecció de 25 m d’amplada
mínima al perímetre de la urbanització i neteja de les parcel·les interiors.
- Responsabilitat de l’execució dels treballs anteriors.
- Obligatorietat de disposar d’un Pla d’autoprotecció (PAU) de la
urbanització, que s’ha d’integrar en el PAM.


Decret 123/2005 (desplega la Llei 5/2003):
- Els Plans d’Autoprotecció han de contenir: la identificació dels límits i
les dependències administratives de la urbanització, l’avaluació del
risc per factors interns i externs, un inventari de les mesures i mitjans
d’autoprotecció i la delimitació de la franja perimetral de protecció.

3.3

Estat natural

Per a analitzar les característiques d’estat natural, aquest treball pren com a
referència el conjunt d’estudis disponibles sobre l’EIN Serra de Llaberia.
En tractar-se d’un espai natural protegit i gestionat, des del Consorci es disposa
d’informació suficient i contrastada per a conèixer el medi natural on s’emmarca
el present estudi.

3.3.1 Medi físic
3.3.1.1 Clima
El tipus de clima de la serra de Llaberia segons l’índex d’humitat de
Thornthwaite és Sec subhumit a la major part de l’EIN. Tot i que és Subhumit a
les parts més altes, al llarg d’una franja que travessa en sentit SW-NE l’EIN
abraçant el nucli de Llaberia, la Mola de Colldejou, el Mont-redon, Coll de
Colivassos i el Motarro.
Cal esmentar que la variació de factors com l’orientació de les vessants,
l’alçada sobre el nivell del mar, la distància respecte el mar, entre d’altres,
determinen una àmplia varietat microclimàtica dins els patrons generals de la
Serra de Llaberia.
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Segons l’Atles Climàtic de Catalunya3 podem realitzar una aproximació a la
realitat climàtica de la Serra i definir les diferències entre els diversos punts de
l’espai (Vegeu Figura 3.3.1.1-1):

3



Amplitud tèrmica anual: A la major part de l’EIN és de 15-16ºC, no
obstant, en una petita franja al sector nord-oest és de 16-17ºC i 14-15 ºC
a l’est.



Dèficit hídric anual (segons Thornthwaite): entre 100 i 200 mm. En una
franja diagonal en direcció NE-SW, aquesta franja és prou ample perquè
només els extrems occidentals i sud-orientals de l’EIN tinguin un dèficit
hídric d’entre 200 i 300 mm.



Regió tèrmica i evapotranspiració potencial (ET): regió mesotèrmica
II (ETP entre 712 i 855 mm).



Precipitació mitjana anual: varia força dins l’EIN. Trobem els valors
més alts (700-750 mm) a l’extrem sud-est de l’EIN (essent aquesta àrea
de precipitació la que més part de l’EIN ocupa) i els valors més baixos al
sector nord-oest on hi cauen entre 550 i 600 mm. anuals.



Temperatura mitjana anual: A les parts més altes, en una franja que va
de Llaberia fins a l’extrem nord-est de l’EIN passant per la Mola hi ha
una temperatura mitjana anual d’entre 12 i 13 ºC. La franja més ample,
d’entre 13 i 14 graus, és al voltant d’aquesta àrea amb direcció NE-SW.
La zona de 14 a 15º de mitjana es troba als extrems oest, nord-oest i
sud-est.

Disponible a la pàgina web del DTS de la Generalitat de Catalunya.
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Figura 3.3.1.1.1. Dades climàtiques de l’EIN de la Serra de Llaberia
Font: elaboració pròpia a partir de l’Atles Climàtic de Catalunya.

Actualment les estacions meteorològiques més properes a la Serra de Llaberia
són les situades al Masroig i a Falset. El Servei Meteorològic de Catalunya
també disposa a la Serra de Llaberia del radar meteorològic de la Miranda.
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Figura 3.3.1.1.2. Evolució de Tª i precipitació a l’estació meteorològica del Falset i Masroig, 2013.
Font: Servei de Meteorologia de Catalunya, Anuari de 2013

Pel que fa a la variació mensual de temperatures, els gràfics posen de manifest
que en aquesta zona, com en tot l’arc mediterrani, els estius són d’altes
temperatures i amb escasses precipitacions, factors directament relacionats
amb el risc d’incendi.
A continuació es pot observar un resum l’any climatològic a Falset i Masroig
corresponent a l’any 2013:
Taula 3.3.1.1-1. Dades de les estacions meteorològiques de Falset i Masroig, 2013
Font: Servei de Meteorologia de Catalunya, Anuari de 2013

Falset
Temperatura mitjana
Precipitació total acumulada mm
Mitjana de les temperatures màximes
Mitjana de les temperatures mínimes
Temperatura màxima absoluta
Temperatura mínima absoluta
Velocitat mitjana del vent
Direcció dominat del vent
Humitat relativa mitjana

Masroig

14,4
15,1
798,4
554,7
20,2
21,8
9,7
9
35,2 (19/08) 36,2 (19/08)
2,3 (16/12) -4,3 (27/02)
2,9
1,8
W
SE
68%
69%

Un altre aspecte característic de la climatologia d’aquest massís muntanyós
són les boires. N’hi ha de dues menes: la de mar i la de l’Ebre, anomenada
“broma de riu”. La de mar sol ser habitual a les muntanyes que confinen amb el
Camp, on l’aire humit provinent de les marinades condensa boires i núvols
baixos a les parts altes de la serra de Llaberia i la Mola de Colldejou; en temps
estables hi pot romandre força dies. La de riu correspon als períodes d’inversió
tèrmica bàsicament hivernals, on les boires espesses de la vall de l’Ebre poden
remuntar la fossa del Priorat.
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Pel que fa al vent, la Serra de Llaberia està sotmesa a la influència del vent de
mestral (també anomenat de cerç, de serè o de dalt) de component nord-oest,
que descendeix per la vall de l’Ebre i recorre la Serra amb molta força,
especialment durant la tardor, hivern i inicis de primavera, i tot sovint s’associa
al pas de borrasques o fronts atlàntics. Les marinades també tenen
importància, però més que per la seva força, per la capacitat d’aportar humitat i
suavitzar les temperatures del migdia a les parts marítimes i meridionals del
massís.
Cal destacar també que els vents de gregal (NE) i de tramuntana (N) són poc
freqüents en aquesta zona. Això és degut a que al sud de Catalunya les
situacions de vent de nord es tradueixen en general en vent de mestral (NW)
degut a que la Vall de l’Ebre acanala el vent en aquesta direcció. També són
poc freqüents i poc intensos els vents de component SW.

3.3.1.2 Relleu
L’EIN de la Serra de Llaberia incorpora un complex sistema de serres
majoritàriament calcàries que s’aixequen entre la fossa del Priorat a l’oest i les
afores de la serralada Prelitoral a l’est, connectant al nord-oest amb la resta de
la serralada Prelitoral mitjançant les serres del Pradell, l’Argentera i al sud amb
les serres de Santa Marina i les Muntanyes de Tivissa i Vandellòs.
La complexa tectònica de Serra de Llaberia dóna lloc a una àrea de fortes
pendents, amb barrancs molt encaixats i cingleres espectaculars, amb un
màxim d’alçada a la Miranda amb 919 m i amb pendents superiors al 30% a la
major part de la Serra.
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Mapa 3.3.1.2.1. Mapa de pendents (%) a la Serra de Llaberia
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

Geomorfològicament podem diferenciar tres grans sectors:
 Mola de Colldejou: Situada al límit nord–est de l’EIN la Mola sobresurt
nítidament sobre les muntanyes del voltant. La Mola de Colldejou
s’aixeca just al costat del nucli amb el mateix nom, i la seva part més alta
és la Punta de la Mola amb 912 m.
 La Serra de Llaberia: Situada en la part central del l’EIN aquesta Serra
està formada per diferents cims amb alçades importants com són la
Miranda (919 m), el Mont-redon (862 m), el Cavall Bernat (834 m), la
Punta de Fornells (861m) i La Creu (894 m).
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Mapa 3.3.1.2.2. Situació dels principals cims de la Serra de Llaberia
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

 La Serra del Montalt: La Serra del Montalt s’ubica a la part occidental
de l’EIN. Tot i que no assoleix les alçades de les altres dues formacions
orogràfiques esmentades, des de les seves parts més elevades es pot
contemplar un panorama magnífic del riu Ebre en el seu pas per la
cubeta de Mora. La màxima alçada s’assoleix amb la Punta nord del
Montalt amb 749 m.
Les poques àrees planes dins els límits de l’EIN de la Serra de Llaberia es
troben en els seu extrem oriental (plana del Camp de Tarragona) i occidental
(nord-est amb la fossa del Priorat i a l’oest amb l’inici de la cubeta de Mora) tal i
com es pot observar en el següent Mapa del Model Digital d’elevacions del
terreny.

33

Proposta de parcel·les de crema prescrita a l’Espai d’Interès Natural de la Serra de Llaberia

Mapa 3.3.1.2.3. Model Digital d’elevacions del terreny de l’EIN de la Serra de Llaberia.
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

3.3.1.3 Hidrologia
La xarxa hídrica de l’espai compresa dins l’EIN és força complexa i ve
determinada tant per l’orientació predominant dels blocs de muntanyes com per
la disposició dels diversos estrats i blocs geològics que formen la Serra de
Llaberia.
La xarxa hídrica de la Serra pertany a dues conques hidrogràfiques diferents:
les Conques de les Rieres Meridionals de Catalunya i la Conca del Riu Ebre.
Les aigües pertanyents a la Conques de les Rieres Meridionals de Catalunya
desguassen al mar. Forma part d’aquestes Conques una petita part de l’EIN
situada a est i sud.
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Dins aquestes Conques a la Serra trobem 3 conques diferents que són la del
barranc del Rifà, barranc de la Porquerola i el barranc de la Dòvia.
La Conca del Riu Ebre, les aigües de la qual desguassen en el riu amb el
mateix nom, és de les dues conques la que ocupa més superfície dins de l’EIN
de la Serra de Llaberia.
Dins de la Conca de l’Ebre a l’EIN de la Serra de Llaberia trobem la riera de
Marçà, la qual separa el bloc de Muntanyes de Llaberia i la Mola de Colldejou
de la fossa del Priorat.
Un altre dels cursos importants de la Conca de l’Ebre dins de l’EIN és la Riera
de la Vall de Capçanes.

Mapa 3.3.1.4. Detall de les conques hidrogràfiques a l’EIN de la Serra de Llaberia.
Font: Bases cartogràfiques del DTS.

Finalment esmentar els cursos hídrics amb circulació permanent d’aigua:
 Barranc de la Dòvia
 Barranc de la Vall de Capçanes aigües avall de la Fou.
 Barranc de Ricorb, des de la Font dels Dos Batlles.
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Donat el caràcter abrupte i predominantment calcari d’aquestes serres, els
barrancs i torrents generats són en la major part desaigües naturals amb
capacitat de desguassar cabals importants en períodes de pluja intensa, però
en pocs casos permanents.

3.3.2 Medi biòtic
La flora i vegetació de la Serra de Llaberia es caracteritza pel domini corològic
mediterrani (alzinars, brolles...) amb algunes penetracions euro-siberianes
(rouredes seques) i oromediterrànies (brolles xeroacàntiques, pradells de
cingles...). La fauna típicament mediterrània va molt lligada a les biocenosis
forestals i rupícoles, amb una gran abundància d'elements de la fauna
invertebrada.

3.3.2.1 Flora
En aquest apartat distingirem la vegetació que forma part de comunitats
arbrades o forestals, i la de comunitats no arbrades.


Comunitat arbrades o forestals

En el primer grup, hi distingim l’alzinar Mediterrani típic on domina l’alzina
(Quercus ilex ssp.Ilex), estesa per fondalades. Actualment, i com és tendència
a tot el país, l’alzinar litoral queda desplaçat per la presència del pi blanc (Pinus
halepensis).
Hi distingim també, l’alzinar muntanyenc, que s’estén bàsicament per les
vessants més septentrionals de les zones més enlairades de la Serra i
rarament la trobem per sota els 700 metres. Dins aquest bloc també hi trobem
rouredes de submediterrànies roure fulla petita situats per sobre els 800
metres.
Les pinedes, principalment de pi blanc (Pinus halepensis), s’estenen en els
indrets del massís que han patit el pas d’incendis, i que actualment,
representen un espai intermedi cap a la vegetació potencial associada al pi
blanc, que en aquest cas correspondria a l’alzinar litoral i a l’alzinar
muntanyenc.
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La majoria d’aquestes pinedes corresponen a formacions arbrades joves (25-30
anys) i amb densitats molt altes (1500-2000 peus/ha) i acompanyades d’un
substrat arbustiu típic de les espècies que acompanyen a l’alzinar.
Pel que fa a les pinedes de pinassa (Pinus nigra ssp salzmanii), són presents a
les parts altes de la Serra de LLaberia, on s’assenten sobre sòls calcaris.
Aquestes pinedes actuen com a pinedes secundàries, és a dir, formen un estrat
intermedi cap a les rouredes de roure de fulla petita (Quercus faginea).
De manera molt aïllada, en les obagues de les parts més altes del massís i en
el domini de les rouredes, apareixen molt secundàriament, peus aïllats de pi
roig (Pinus sylvestris), però que en cap cas podríem definir-ho com a una
pineda complerta ja que hi ha pocs peus i poc representatius.
Les teixedes (Saniculo-Taxetum) a la Serra de LLaberia són puntuals,
ubicades en les cingleres calcàries i en punts molt obacs i molt humits.
Cal esmentar altres comunitats que es troben presents a la Serra interessants
des del punt de vista de diversitat tot i no ser molt abundants. N’és un exemple
les comunitats de boscos de ribera que ressegueixen els cursos fluvials com
és el cas de la Riera de Marçà, la de la Torre de Fontaubella o la Riera de la
Vall de Capçanes.


Comunitat no arbrades

Si per contra en fixem en comunitats no arbrades, es presenten aquí aquelles
espècies que formen part dels sota estrats dels alzinars, rouredes o pinedes,
així com també d’aquelles zones no arbrades en ambients elevats, ventats i
amb molts sòls migrats, i no obstant cal no oblidar les espècies pròpies dels
cingles tant nostrats en el territori.
Les garrigues (Quercetum cociferae), dominen en zones amb sòl escàs o
terrenys afectats per la reincidència d’incendis forestals, ja que els seus
sistemes reproductius són més eficaços davant una recurrència de foc que no
pas el pi o l’alzina, així les garrigues ocupen més ràpidament el terreny cremat.
Dins de les garrigues, la dominant és el coscoll (Quercus coccifera), comunitats
arbustives baixes, denses i punxants acompanyades per altres espècies com
és el llentiscle (Pistacea lentiscus) o el matapoll (Daphne gnidium). Les
comunitats presents dins la Serra de Llaberia però a les vessants marítimes i
assolellades, són acompanyades per espècies típiques de la garriga, així com
també per altres com són el margalló (Chamaerops humilis).
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Un cas clar que exemplifica aquesta variació d’un alzinar original per una
garriga, causat per l’efecte repetitiu dels incendis, es troba en la vessant SE
que hi ha entre la punta Sud de Montalt i el fondo del Tomata.
Les brolles són les formacions vegetals més extenses a la Serra de LLaberia,
fet relacionat amb els incendis forestals i la manca de sòl tal com hem apuntat
anteriorment amb el cas de les garrigues. La brolla més representativa és la
brolla de romaní i bruc d’hivern amb bufalaga tintòria (Erico-Thymelaetum
tinctoriae). Paral·lelament, també fan acte de presència en el nostre EIN
espècies com les joncedes (brachypodium-Apphyllanthetum).
Tanmateix, també cal remarcar que en parts baixes de la Serra hi predominen
conreus
d’oliveres i de vinya, i també trobem terrasses semi abandonades amb peus
d’avellaners (Corylus avellana), algunes d’elles actualment utilitzades amb
funcions cinegètiques.

3.3.2.2 Fauna
Destaca la presència de fauna invertebrada bàsicament coleòpters,
heteròpters, mol·lusc i lepidòpters. Així mateix també destaca la presència de
fauna vertebrada, que va des de la salamandra (Salamandra salamandra), al
gripau comú (Bufo bufo), passant per altres exemplars tant remarcables com la
tortuga de rierol (Mauremys caspica) trobada a la riera de Capçanes o la
tortuga Mediterrània (Testudo hermani) trobada de forma repetida a l’extrem
Nord-Occidental del l’EIN.
En referència a l’ornitofauna, trobem a la Serra de LLaberia un gran nombre
d’espècies típiques d’ecosistemes Mediterranis. En aquest sentit hi trobem el
còlit negre (Oeneanthe leucura), la merla del pit roig (Monticola saxatilis) o la
tant coneguda gralla del bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax).
L’àrea és també, ocupada pel gran rapinyaire mediterrani per excel·lència,
l’àguila perdiguera (Hieraaetus fasciatus) a més de l’àguila daurada (Aquila
chrysaetos). Així mateix, no hi falten exemplars d’astor (Accipiter gentilis), de
l’oreneta de la cua-rogenca (Hirundo daurica).
Per altra banda, no es pot deixar de mencionar la cabra domèstica (Capra
hircus) que és per ara l’únic herbívor que trobem per l’espai que ocupa l’EIN de
forma regular i estable.
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3.3.2.3 Elements naturals protegits
A part de gaudir de la protecció que li ofereix ser un Espai d’Interès Natural, la
Serra de Llaberia disposa d’altres sistemes de protecció per tal d’assegurar la
conservació dels seus elements més vulnerables.


Habitats d’interès comunitari

Dins del territori de l’EIN de la Serra de Llaberia hi trobem nombrosos
d’Hàbitats d’Interès Comunitari (Directiva 92/43/CE relativa a la conservació
dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres).
Aquests Habitats han estat catalogats per la Directiva Habitats bé perquè
estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural en la
Unió Europea; perquè tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva
regressió o a causa de tenir una àrea reduïda per pròpia naturalesa; o bé
perquè són exemples representatius d'una o diverses de les sis regions
biogeogràfiques en què es troba la UE, és a dir l'alpina, l'atlàntica, la boreal, la
continental, la macaronèsica i la mediterrània. Els Habitats d’interès comunitari
poden ser prioritaris o no prioritaris.
Els Hàbitats d’Interès Comunitari que es troben dins del territori de la Serra es
llisten tot seguit i queden localitzats tal com mostra el mapa següent:
Taula 3.3.2.3.1. Hàbitats d’interès comunitari i prioritaris presents a l’EIN Serra de Llaberia.
Font: elaboració pròpia a partir de la Cartografia d’Hàbitats d’Interès Comunitari.

Codi HIC

Nom de l'HIC

9540 Pinedes mediterrànies
5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics
9340 Alzinars i carrascars
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero6220
Brachypodietalia )
8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola
8130

Caràcter
No prioritari
No prioritari
No prioritari
Prioritari
No prioritari

Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o
No prioritari
molt termòfila

Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra
Prioritari
subsp. salzmannii)
4090 Matollars xeroacàntics endèmics oromediterranis
No prioritari
8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola
No prioritari
Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants
5110
No prioritari
rocosos
1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia )
Prioritari
9530
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Mapa 3.3.2.3-1. Habitats d’Interès Comunitari a l’EIN de la Serra de Llaberia.
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)



Espècies protegides, vulnerables i rares

A la Serra trobem diverses espècies protegides per la legislació catalana (Ordre
de 5 de novembre de 1984, sobre la protecció de plantes de la flora autòctona
amenaçada de Catalunya): boix grèvol (Ilex aequifolium), el margalló
(Chamaerops humilis) i el teix (Taxus baccata).


Espècies faunístiques protegides.

A la Serra trobem un conjunt d’espècies faunístiques protegides per diferents
legislacions europees, estatals i autonòmiques que es poden veure detallades a
la Proposta d’actuacions de conservació i d’ús públic a l’EIN de la Serra de
Llaberia.
Dins d’aquestes espècies destaca l’àguila perdiguera, un gran rapinyaire que
es troba en regressió intensa i a Catalunya s’hi troben 65 de les 700 parelles
que nien a Espanya que suposen un 74% del total europeu (950 parelles). Dins
de Catalunya, la província de Tarragona respon al 70% de la població d’àguiles
perdigueres a Catalunya, representant un 5% del total de la població europea, i
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només des del 1990 s’han perdut un total de 16 territoris dins la demarcació 4,
per tant és d’important rellevància gestionar i mantenir el territori de la Serra en
condicions òptimes.

3.4

Estat socioeconòmic

3.4.1 Usos i ocupació del sòl
Tal i com s’ha detallat en els apartats anteriors la Serra gaudeix d’uns valors
naturals elevats, no obstant la imatge que avui observem de la Serra no es pot
entendre sense considerar la seva interacció amb l’home que s’ha donat
històricament.
El “mapa d’usos del sòl” permet quantificar els usos del sòl de l’àmbit de la
Serra de Llaberia. Aquest mapa està obtingut per classificació d'imatges de
satèl·lit Landsat de l’any 2002 i que estableix 22 categories d’ús, 17 de les
quals són presents a la zona. La resolució del mapa és de 30x30 m.
Tot i que la base d’informació és de l’any 2002, el mapa està elaborat de l’any
2005.

Mapa 3.4.1. Usos del sòl 2002.

4

Font: Bases cartogràfiques del DTS.

Font: IRTA
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Actualment, i tal i com es pot observar en el mapa anterior, la major part del
territori de la Serra està ocupat per bosc d’aciculifolis i per bosquines i prats, no
obstant els espais de la perifèria de l’EIN presenten uns usos del sòl
diferenciats. Així la part corresponent a la comarca del Priorat es caracteritza
per l’existència de conreus mentre que la zona de la Ribera d’Ebre i Baix Camp
està composta majoritàriament per bosquines i prats. L’espai urbanitzat és molt
baix, i està format per petits nuclis compactes que es situen al voltant de la
Serra. Aquesta ubicació perifèrica dels nuclis urbans s’explica per la dificultat
d’accessibilitat a la part central de l’EIN degut al seu relleu.
L’evolució dels usos del sòl a la Serra ha canviat dràsticament en l’últim segle
en què s’inicià un retrocès agrícola als llocs més inaccessibles fins a la situació
actual en què la major part dels conreus es troben a les proximitats dels nuclis
urbans en les zones més planeres i amb bona accessibilitat.

3.4.2 Població i activitats econòmiques
El nombre de població dels diferents municipis el terme municipal dels quals
està inclòs en l’EIN Serra de Llaberia es mou en un interval d’entre 109 i 9.456
habitants.
La diversitat en el nombre d’habitants així com l’extensió dels termes
municipals resulta en unes densitats de població (habitants / km 2) també
diversa, com es mostra a la següent taula:
5

Taula 3.4.2.1. Dades bàsiques dels municipis de la Serra de Llaberia. Any 2013
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’IDESCAT. En color verd, els municipis del Consorci.
Densitat
Comarca
Municipi
Extensió
Habitants
població
(km2)
(hab/km2)

PRIORAT

BAIX CAMP

Falset
Capçanes
Marçà
Pradell de la Teixeta
la Torre de Fontaubella
els Guiamets
Colldejou
Vilanova d'Escornalbou
Mont-roig del Camp
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Pratdip

RIBERA D’EBRE Tivissa

5

31,6
22,5
16,1
21,8
7,1
12,1

2.883
415
616
191
127
297

91,23
18,44
38,26
8,76
17,89
24,55

14,5
17,2
63,3
102,7
36,3

173
563
12.906
5.992
700

11,93
32,73
203,89
58,34
19,28

209,4

1.814

8,66

IDESCAT: http://www.idescat.cat/
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Tal com es pot veure en la taula anterior, a partir del nombre d’habitants es
poden agrupar els municipis de la Serra de Llaberia en tres grans categories:





Municipis d’entre 100 i 600 habitants: 5 dels 12 municipis de la Serra de
Llaberia (Capçanes, Colldejou, La Torre de Fontaubella, Els Guiamets,
Pradell de la Teixeta i Vilanova d’Escornalbou) tenen entre 100 i 500
habitants, fet que mostra el marcat caràcter rural de la totalitat dels
municipis.
Municipis d’entre 601 i 1.000 habitants: únicament 2 dels municipis es
poden incloure en aquesta categoria, Marçà i Pratdip.
Municipis de més de 1.000 habitants: en aquesta categoria s’hi inclouen 4
municipis (Tivissa, Mont-roig del Camp, Vandellòs i Falset).

Quant al creixement demogràfic dels municipis de la Serra, les variacions en el
nombre d’habitants als darrers sis anys han estat mínimes.
Pel que fa a l’edat de la població, en tots els municipis del Consorci de la Serra
de Llaberia es detecta una tendència a l’envelliment de la població ja que els
grups de població més nombrosos són els que es situen entorn els 65 anys
d’edat.
Pel que fa a l’activitat econòmica de la població dels municipis de l’EIN Serra
de Llaberia, la dedicació de la població activa de 16 anys i més per grans
sectors d’activitats és la següent:
Taula 3.4.2.2. Ocupació de població dels municipis d’l’EIN per sectors d’activitat. Percentatges. Any 2011.
Font: Elaboració pròpia amb dades de l’IDESCAT. En color verd, els municipis que integren el Consorci.

Comarca

PRIORAT

BAIX CAMP

Municipi

Agricultura

Falset
Capçanes
Marçà
Pradell de la Teixeta
la Torre de Fontaubella
els Guiamets
Colldejou
Vilanova d'Escornalbou
Mont-roig del Camp
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Pratdip

RIBERA D’EBRE Tivissa

43

Indústria

Construcció

Serveis

6,8
25,4
18,8
22,5
8,8
27,3

26,90
16,8
21,7
10
14
11

14,80
12,7
11,7
16,20
21,1
14,80

51,80
45,1
47,9
51,20
56,1
46,90

7,5
24,6
11,10
2,5
19,1

18,8
18,40
11,40
25,40
14,4

25
16,90
21,30
11,80
18

48,8
40,10
56,20
60,40
48,5

23,1

18,6

15,2
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Com s’observa en la taula anterior, en tots els municipis entorn el 50% de la
població activa està ocupada en el sector serveis.
Pel que fa a la resta de sectors –agricultura, indústria i construcció- el
percentatge de persones que ocupa no és uniforme en tots els municipis sinó
que en cada un d’ells presenta una distribució particular. En tots els municipis,
però, el percentatge de població dedicada a l’agricultura és superior al
percentatge mig de Catalunya per al mateix any (2,5%), llevat del cas de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Podem destacar l’important pes de l’agricultura als municipis de Capçanes i
Tivissa (sector on es registren els majors percentatges de població activa
després del sector de la construcció).
En termes generals podem concloure que els municipis que formen part de
l’antiga delimitació de l’EIN Serra de Llaberia -Capçanes, Colldejou, Marçà,
Pratdip, Tivissa i la Torre de Fontaubella- presenten unes característiques
socioeconòmiques comunes: nuclis poblacionals petits i mitjans, població
dedicada a l’agricultura i promoció d’un gir econòmic de desenvolupament local
vers el turisme de natura.
No obstant, Tivissa, amb un territori municipal molt extens, presenta un caràcter
difícilment comparable als altres municipis descrits. Cal tenir en compte tant la
seva pertinença a la comarca de la Ribera d’Ebre i a la demarcació territorial de
les Terres de l’Ebre, com la influència que el sistema del riu Ebre ha exercit en
el model social i estructural d’aquest municipi.
Si bé els Guiamets i Pradell de la Teixeta segueixen un patró similar als
municipis que inicialment integraven l’EIN, Mont-roig del Camp, Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant i Falset tenen una dinàmica totalment diferenciada. Montroig del Camp i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant viuen una realitat enfocada al
seu caràcter de municipi turístic costaner que combina l’activitat turística amb la
industrial.
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3.5

Estat tècnic de les cremes prescrites.

3.5.1 Ús ancestral del foc.
En el nostre entorn geogràfic, l’ús del foc com a eina de tractament de la
vegetació ha sigut un recurs històricament utilitzat en el camp de l’agricultura i
la ramaderia: el·liminació de restes agrícoles, sistemes de rompuda, renovació
de pastures...
L’abandonament del món rural i de la reducció de la població dedicada a
l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura que ha experimentat la nostra societat
–especialment durant la segona meitat del s. XX- ; juntament amb les
campanyes de sensibilització i d’informació en contra de l´ús del foc, han fet
que arribats al s. XXI aquesta tècnica de gestió del combustible al medi rural i
forestal hagi quedat oblidada alhora que s’ha anat produint una acumulació de
combustible als ecosistemes forestals.
No és fins el 1998, a l’incendi del Solsonès (20.000 ha) on els sistemes
d’extinció van veure’s novament superats (igual que les campanyes de 1994,
1986 i 1976); que es va recòrrer a l’ús del foc tècnic en extinció recuperant-se
així aquest recurs tècnic.
El 1999, la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de la Generalitat
de Catalunya, crea dins de Bombers la unitat GRAF (Grup d’Actuació de
Recolzament Forestal) amb la finalitat d’actuar amb foc als incendis i de
realitzar gestió de combustible forestal mitjançant la utilització del foc tècnic en
cremes prescrites.

3.5.2 La crema prescrita com a eina de gestió actual.
En l’àmbit europeu l’estudi de la utilització històrica i actual del foc ha estat
àmpliament desenvolupat en el marc del Projecte Europeu “Fire Paradox”
(www. fireparadox.org), que entre altres aspectes estudia i documenta la
utilització de les cremes prescrites des de diversos punts de vista com són la
seva aplicació, efectes, planificació, execució, casos pràctics, etc..
També Fernandes et. al. (2013) descriu en quin estat de desenvolupament es
troba la utilització de les cremes prescrites en el context del sud d’Europa,
l’acceptació en el seu ús, els seus efectes positius i negatius sobre el medi i la
seva incorporació als sistemes d’extinció. La conclusió és que la seva adopció
com a recurs tècnic és desigual i limitada, sobretot degut al fet que socialment
hi ha una certa aversió per al seu ús (des del punt de vista social i
governamental) i també perquè els equips encarregats d’aplicar-ho no compten
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amb la destresa i experiència suficient com per fer-ho de forma plenament
exitosa.
Els avantatges i desavantatges en l’ús de la crema prescrita poden veure’s
resumits al següent quadre (Fireparadox.org. 2014):

Taula 3.5.2. Aspectes positius i negatius de les cremes prescrites. Font: Fireparadox.org

A FAVOR

EN CONTRA

Redueix combustible i risc d’incendi

Molest pel fum (menys que els incendis)

Manté i millora hàbitats de fauna

Produeix emissions que CO2

Cal ser aplicat per personal entrenat

Possibilitat de descontrol

Concilia l’ecologia del foc i la ciència del
comportament del foc

Efectes indesitjables com escorces cremades
(p. e. suro)

Compta amb legislació favorable

Possible danys a fauna i flora

Menys car que altres tractaments

Danys al sòl en foc mig i intens

Incrementa el coneixement en tècniques
silvícoles
Oportunitat d’entrenament pels bombers
Foc de baixa intensitat no és negatiu pel sòl

3.5.3 Cremes prescrites a Catalunya.
L’ús de les cremes prescrites a Catalunya queden regulades pel Decret
312/2006 tot i que aquestes es venien executant des de l’any 2000 per part de
Bombers GRAF.
Bombers considera que la utilització de les cremes prescrites és una tècnica de
reducció de combustible que permet reduir la intensitat de l’incendi i la seva
velocitat de propagació facilitant que l’incendi, quan es doni superi la capacitat
d’extinció dels serveis d’emergències (DGPEIS i CTFC (2009)).
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Durant els 15 anys que el foc tècnic s’ha introduït dins el dispositu d’extinció de
Catalunya (Bombers) la seva utilització pot veure’s al següent gràfic:

Figura 3.5.3. Superfície forestal gestionada per crema prescrita a Catalunya.
Font: Domenech, J. I UT GRAF (2012)

Les dades que apreciem denoten que en el període inicial (2001-2005) es van
fer un nombre important de de cremes que va veure’s aturat a partir del 2006 i
fins el 2011.
Pot dir-se de forma aproximada que Bombers de la Generalitat de Catalunya té
la capacitat de fer crema prescrita en unes 100 ha/any.
En l’actualitat, Bombers cita estar al voltant de les 200 ha/any (no es disposa de
dades concretes).
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4 METODOLOGIA
L’assoliment de l’objectiu final del present projecte, proposar un conjunt de
parcel·les de crema prescrita per a millorar la prevenció i l’extinció d’incendis a
l’EIN de la Serra de Llaberia, condiciona la metodologia que cal emprar per a
realitzar aquest treball amb èxit, és a dir, definir un Pla de Cremes (veure punt
6), el qual:
 S’ajusti a les prioritats identificades al PPIFF del PPP ET2.
 Es centri a l’àmbit geogràfic gestionat des del Consorci de Llaberia.
 Respongui a les necessitats dels Bombers de la Generalitat davant la
gestió de l’emergència en cas d’incendis forestals per la protecció de
persones i punts sensibles (PS).
 Respongui a la capacitat operativa dels Bombers de la Generalitat
davant l’extinció d’incendis forestals per a disposar de gestió prèvia en
punts concrets (pre-extinció) de manera que l’incendi NO superi la
capacitat d’extinció de Bombers: gestió prèvia d’oportunitats d’extinció
(OE) i punts crítics (PC).
 Ofereixi als serveis d’emergència punts d’emplaçament de vehicles
segurs en àrees segures (AS o ZS) i protecció al voltant dels punts
d’aigua.
 Proporcioni informació concisa, pràctica i rellevant per a la priorització
per part de Bombers de les actuacions que es duran a terme i la seva
posterior redacció del Pla de Crema.

Per tal que el Pla integri els anteriors elements llistats, es fa imprescindible
conèixer en profunditat l’espai (medi físic, medi biòtic i marc antròpic), les seves
infraestructures per a l’extinció d’incendis forestals actuals (xarxa viària,
disponibilitat d’ancoratges i punts d’aigua) i el seu estat legal i marc normatiu
que condiciona tant l’espai com el Pla.
El conjunt d’elements que cal tenir en compte s’ha analitzat mitjançant un
treball de gabinet, treball de camp i diverses reunions amb la Direcció Tècnica
del Consorci i personal de la Unitat Tècnica GRAF de Bombers.
Les diverses fonts d’informació que s’han tingut en compte en la redacció de la
proposa queden resumides a la següent taula:
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Taula 4.1. Fonts d’informació utilitzades. Font: Elaboració pròpia.

Consorci de Llaberia, en tant que ha estat l’ens que ha detectat la
necessitat i encarrega l’estudi.

Estat legal

Cal conèixer tots els condicionants per a gestió de l’àrea de treball:
espais de protecció especial com la XN2000, la propietat dels terrenys i
els diferents instruments de gestió territorial a diferents escales i àmbits
Àmbit normatiu

És té en compte tot aquell relatiu a les competències en matèria de
prevenció i extinció d’incendis forestals.
El conjunt d’actuacions recomanades al PPIFF del PPP ET2 serveixen
de base per a aixecar una proposta centrada en una àrea geogràfica
menor però proporcionant un major detall a l’estudi de cadascuna de
les actuacions.
Documentació tècnica de la Generalitat de Catalunya per a la gestió de
la prevenció i extinció dels incendis forestals (Bombers, Centre
Tecnològic Forestal, Centre de la Propietat Forestal).

Estat
natural
socioeconòmic

4.1

i

Les fonts d’informació i dades analitzades han estat les de l’EIN Serra
de Llaberia facilitades pel Consorci.

Organització del treball6

El present treball s’ha organitzat d’acord amb l’esquema de la Figura 4.1.

Figura 4.1. Organització del PFC Font: Elaboració pròpia.

6

Per a identificar el present treball fem servir l’acrònim PFC als diferents apartats, figures i taules d’aquest document.
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4.2

Fases del treball

El present treball s’estructura en les següents fases:
FASE 1

DIAGNOSI
FASE 2

ANÀLISI del conjunt d'INFORMACIÓ

FASE 3

PLA DE CREMES A L’EIN SERRA DE LLABERIA

ACTUACIONS

Figura 4.2. Fases de treball del PFC. Font: Elaboració pròpia.

 Fase 1, Diagnosi: Consisteix en identificar els elements que determinen la
problemàtica a resoldre (veure apartat 5. Diagnosi) i estructurar les dades
que emmarquen l’espai estudiat (veure apartat 3. Bases de l’estudi).
Per a conèixer tots aquests elements, cal una aproximació a l’espai basada
en un contacte directe amb aquest i amb les persones i actors que s’hi
relacionen. Les dades relatives a aquesta Fase, poden consultar-se a la
capa GIS facilitada a l’Annex 3.
 Fase 2, Anàlisi: Conté una valoració detallada dels principals objectius que
es volen assolir i que justifiquen l’encàrrec (veure apartats 2 i 5).
Mitjançant aquesta anàlisi s’aconsegueix determinar els elements més
rellevants de la diagnosi que sustentaran les actuacions proposades al Pla
de Cremes.
 Fase 3, Pla de Cremes: A partir del diagnòstic i l’anàlisi anterior es pot
procedir a la definició del Pla de Cremes que compleixi els objectius i
finalitat establerta.
El Pla està format per un conjunt d’actuacions concretes, cadascuna de les
quals compta amb una “Fitxa de crema” (Annex 5) on s’ha descrit
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especificant la seva localització, finalitat, breu descripció dels treballs a
realitzar i potencials beneficis assolibles.
Descriurem amb més deteniment les diferents subetapes d’aquesta fase de
treball més endavant.

4.3

Eines de treball emprades

A continuació es detallen les eines utilitzades a la realització de l’estudi:
 Estudi de gabinet: Eina emprada a totes les fases. S’ha fet un tractament
GIS mitjançant el programa Miramón v7.1.k de les següents capes
cartogràfiques (totes amb Datum European1950, 31T N):
o Cartografia Operativa d’Emergències de Bombers (COE) facilitada
per Bombers.
o Cartografia de la Xarxa Bàsica de camins definida al PPIFF, facilitada
pel Consorci.
o Cartografia de les prioritats d’actuació definides al PPIFF. Capa
d’elaboració pròpia basada en el PPIFF.
o Capa de punts sensibles presents a l’EIN. Capa d’elaboració pròpia
en base a informació de Bombers, ICC, pla INFOCAT i observacions
a camp.
o Capa de punts d’aigua facilitada per Bombers.
o Capa d’incendis històrics facilitada per Bombers, extraient els
incendis analitzats al PPIFF i complementant informació a la web del
DAAM (des del 1.986 fins 2.013).
o Orto fotogrames actuals i antics del servidor de cartografia de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).
o Fitxes i cartografia del pla de cremes controlades 2013-14.
 La cartografia també ha estat analitzada amb el programa COMPEGPS
Land junt amb un MDE (Model Digital d’Elevacions) obtingut de l’ICC que ha
permès analitzar la informació amb perspectiva 3D d’una forma ràpida i
dinàmica. Aquest aspecte és important per analitzar l’evolució dels incendis
històrics i la viabilitat que per a aquests representen les Oportunitats
d’Extinció (OE) i Punts Crítics (PC) descrits a les prioritats d’actuació del
PPIFF.
 S’han creat taules de recopilació preliminar de dades que després s’han
revisat i completat a camp. Especialment en allò referent a disponibilitat i
estat de línies d’ancoratge de la crema, models de combustible, orientació,
estat dels punts d’aigua que es preveu utilitzar durant l’execució de la
crema, viabilitat de les vies forestals que es preveu utilitzar, existència de
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punts sensibles no catalogats i altres paràmetres requerits a la fitxa de
vegetació de determinació de les CVFoC.
 Treball de camp: Aquesta ha estat una eina rellevant a totes les fases del
projecte. En el seu inici ha permès fer un coneixement general de l’EIN i
copsar quin és el punt de partida. En fases posteriors, ha permès tant
obtenir dades exactes sobre el terreny, com verificar o desestimar
informacions, en especial, les relatives a la viabilitat de les actuacions
proposades. A la fase final de l’estudi, el treball de camp ha suposat la visita
a cadascuna de les parcel·les proposades, valoració de la necessitat de
manteniment de les actuacions silvícoles fetes en cas que n’hi hagi,
comprovació de l’existència de punts sensibles no detectats, viabilitat de les
oportunitats d’extinció, punts crítics i punts d’aigua; revisió de la
disponibilitat d’ancoratges i el seu estat. L’aixecament dels “tracks”, fitxes de
vegetació i realització de les fotografies més descriptives de les parcel·les
de crema proposades.
 Reunions de seguiment: Al llarg de tot el procés s’han realitzat reunions
amb l’equip tècnic del Consorci. Les reunions han estat més freqüents a la
fase 3 de definició del Pla de Cremes final, eliminant propostes
considerades no necessàries o demorables.
 Cerca bibliogràfica: Ha servit tant per obtenir informació de la zona com
dels condicionants legals de la gestió del territori i àmbit normatiu de
referència en matèria de prevenció i extinció d’incendis forestals.
El
següent
aplicades:

gràfic

sintetitza

les

fases

Figura 4.3. Fases de treball i eines emprades. Font: Elaboració pròpia.
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4.4

Descripció detallada de la metodologia de definició del
Pla de Cremes

La definició del Pla de Cremes ha seguit unes etapes que es descriuen als
següents punts.

 Formulació de la proposta preliminar I:
Tenint en compte la diagnosi i l’anàlisi de les etapes precedents, es formula una
primera proposta (que anomenem preliminar I) fent servir com a base quatre
fonts cartogràfiques tractades mitjançant el software GIS Miramón v7.1.k:
-

Xarxa bàsica (XB) del PPIFF
Cartografia Operativa d’Emergències (COE) de Bombers
Ortofotomapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 2013 i anteriors.
Relació de 69 prioritats d’actuació del PPIFF (per regions d’incendi de
l’EIN: 1 a 5).

Les 2 fonts de xarxa viària s’utilitzen perquè serveixin per definir les línies
d’ancoratge de les actuacions proposades. S’aprofiten les vies de tot tipus (de
carretera a sender) per disposar de línies d’ancoratge existents que són fiables
i estalvien la feina i el cost de crear-les.
Els ortofotomapes actuals ens serveixen per saber si es tracta d’una zona
forestal o agrícola i si existeix continuïtat de combustible sobre la qual pugui
evolucionar un incendi.
Els ortofotomapes antics ens serveixen per veure si hi ha vies forestals o
senders antics que ens puguin servir de línia d’ancoratge.
En aquesta primera fase obtenim un total de 295 possibles parcel·les de
crema.
Degut al molt elevat nombre de possibles actuacions, es decideix centrar-se en
fer propostes només per a les 25 primeres “Prioritats d’Actuació” definides al
PPIFF. En aquestes 25 prioritats es proposa avaluar 221 potencials parcel·les
de crema (75% de les inicials per a 69 prioritats d’actuació).
Aquesta reducció de prioritats del PPIFF a valorar es decideix conjuntament
amb la direcció tècnica del Consorci ja que són actuacions més importants i
urgents d’acord amb la implantació del PPIFF fins el moment.
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 Formulació de la proposta preliminar II:
Un cop creuades les fonts d’informació cartogràfica (COE, XB del PPIFF i
prioritats d’actuació del PPIFF), incorporem la informació extreta de l’anàlisi
realitzada a la fase 2:
-

punts d’aigua

-

punts sensibles

-

incendis històrics

-

necessitat d’implementar Àrees Segures

De les 221 parcel·les avaluades inicialment, se’n descarten 19 (un 9%). Els
motius de la supressió d’aquestes parcel·les són:
-

No comptar amb un punt d’aigua proper.

-

No ser proper a cap punt sensible.

-

Amb accessos dolents o insuficients.

-

No ser un punt rellevant per l’evolució de l’incendi de disseny de la zona.

En aquesta fase també es fa un reagrupament de parcel·les contigües de poca
superfície, que reuneixen unes característiques comunes en quant a estructura
de vegetació, accessos, ancoratges, disponibilitat d’aigua... i que formen una
unitat de crema coherent.
De les 202 parcel·les proposades, un cop reagrupades queden 97 unitats
de crema.
En aquesta fase i fruit de la necessitat de donar protecció a 2 punts sensibles
recentment afectats per incendis en diverses ocasions, es decideix afegir 5
unitats de crema més. Es tracta de 2 parcel·les per a la protecció del poble de
Llaberia i 3 per al poble de Pratdip.
Acabada la fase preliminar II a gabinet, es proposen 102 unitats de crema.
 Formulació de la proposta preliminar III:
La proposta preliminar II de 102 unitats de crema va ser revisada amb la
Direcció Tècnica del Consorci de Llaberia i atenent als seus criteris i prioritats
es descarten diverses propostes. En aquesta revisió conjunta s’eliminen 23
parcel·les de la validació a camp.
Entre aquestes 23 parcel·les, n’hi ha 3 que eren les pensades per a
l’autoprotecció del poble de Pratdip. Aquestes actuacions ja havien estat
plantejades a l’Ajuntament de Pratdip, però aquest va refusar la proposta.
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Les 20 parcel·les restants que s’han eliminat es deu al fet que són redundants
amb parcel·les veïnes que ja es proposen i la seva execució seria innecessària
o bé perquè la seva execució podria ser massa complicada i arriscada.
Al final d’aquesta fase queden 79 parcel·les per a la seva valoració a
camp.
 Revisió a camp:
Un cop fetes 3 fases de gabinet en què s’ha passat d’una àmplia proposta a
una de més concreta, reduïda i adequada a les necessitats del Consorci i del
PPIFF, es revisen les 79 actuacions restants a camp.
El treball de camp ha consistit en visitar cadascuna de les actuacions incloses
a la proposta preliminar III. Incidint en els següents aspectes:
-

-

Verificació de la necessitat real de dur a terme la crema prescrita.
Existència de vies adequades per a què els vehicles d’extinció de
Bombers (BRP: Bomba Rural Pesada) puguin arribar a la parcel·la i
puguin transitar per bona part del seu perímetre.
Existència de punt d’aigua hàbil i proper a la parcel·la de crema.
Inventariació de les línies d’ancoratge de crema i el seu estat. Valorar si
cal reforçar-les o fer-ne de noves.
Aixecament del perímetre de la parcel·la mitjançant GPS.
Realització de fotografies descriptives de l’estat general de la parcel·la i
de les seves particularitats en cas que existeixin.
Omplir la fitxa de vegetació descriptiva de l’estructura vegetal i de
combustible de la parcel·la (CVFoC) que Bombers requereix per a la
redacció del Pla de Crema per a l’execució de l’actuació (Annex 4).

De les 79 actuacions pendents de valoració a camp, se’n descarten 5.
Al final de tot el procés de diagnòstic, anàlisi i formulació del Pla queden
74 propostes de crema prescrita.
Taula 4.4. Fases de la definició del Pla de Cremes . Font: elaboració pròpia.

Amb la informació recollida a camp s’han elaborat unes fitxes (Annex 5), amb
cartografia i fotografies de cada unitat d’actuació que ajudaran a organitzar la
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informació i seran d’utilitat per a la posterior utilització per part del Consorci de
la Serra de Llaberia i dels Bombers.
 Execució:
El procés d’elaboració d’aquest treball arrenca el setembre del 2.012. La
demora en el temps de la seva finalització, ha fet que dues de les propostes de
crema que es presenten en aquest treball ja s’hagin executat. Es tracta de les
cremes 12D i 78A que Bombers ha cremat durant la primavera del 2014.
S’inclouen totes fotografies a l’Annex 6 (format digital).
Una altra parcel·la, la 18A ha hagut de ser redimensionada perquè va patir un
incendi (Tivissa-13, 193ha, setembre 2013). Aquest cas ha provat que la
proposta d’intervenció era encertada ja que l’incendi es va poder aturar dintre
dels límits de la parcel·la proposada. Ara es proposa cremar la part de parcel·la
que no va quedar afectada per l’incendi.
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5 DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ
5.1

Incendis forestals a la zona de treball.

La definició clàssica de gran incendi forestal (GIF) és que aquell que afecta
més de 500 ha. Els GIF, tot i que a Catalunya no arriben a l’1% dels incendis,
constitueixen més del 80% del total de la superfície cremada (Figura 5.1).
Figura 5.1.1. Relació entre nombre d’incendis forestals i superfície cremada. Font: Bombers de la Generalitat.
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Amb el sistema d’extinció d’incendis actual, la definició més actualitzada de GIF
és aquell que supera la capacitat de dels mitjans d’extinció (Taula 5.1) i, si ha
ocorregut això, és perquè les condicions meteorològiques i de disponibilitat de
combustible que s’hi donen són especialment favorables a la seva propagació o
bé que en condicions potser menys favorables s’ha produït una simultaneïtat
d’incendis a nivell de Catalunya.
Taula 5.1.- Límits tecnològics de la capacitat d’extinció de Bombers de la Generalitat . Font: Costa; P. Et al. 2011

Aquest projecte pren com a definició de GIF la citada al pla INFOCAT de la
Generalitat de Catalunya: incendi amb velocitat i/o intensitat que supera la
capacitat d’extinció.
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Per les característiques heterogènies del territori que ens ocupa, el GIF a
vegades estarà cremant una superfície molt inferior i a vegades amenaçarà
d’afectar una superfície de 500 ha o major.

Figura 5.1.2. Freqüència d’afectació per incendis forestals a Catalunya Font: Infocat.

Del gràfic presentat podem apreciar que l’EIN de Llaberia és una de les zones
de Catalunya amb més recurrència d’incendis forestals.

5.1.1 Metodologia de classificació dels incendis històrics
Per analitzar el incendis històrics representatius de la zona de treball s’ha
emprat com a font d’informació el PPIFF.
El PPIFF classifica els incendis històrics segons els següents criteris:
 Tipus de situació meteorològiques que es va donar durant el incendi
 Tipologia emprada pels Bombers de la Generalitat
5.1.1.1 Classificació dels incendis en base al Grup Sinòptic
El PPIFF identifica diferents situacions meteorològiques de risc d’incendi a
l’àmbit del PPP ET2 i estableix 6 possibles grups de classificació que anomena
“Grup sinòptic”.
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Com a font d’informació, el PPIFF parteix de 46 incendis ocorreguts a la zona
(19 dins l’EIN) i els classifica segons les situacions meteorològiques que es
van donar el dia de l’inici de l’incendi o les que es van donar els dies durant els
quals l’incendi va seguir propagant-se.
Per a fer aquesta classificació en grups sinòptics es basa principalment en les
dades de vent, temperatura, pressió i humitat relativa en alçada (a 850 hPa,
que aproximadament són uns 1.500 m d’altitud).
D’aquesta anàlisi, el PPIFF conclou 6 grups de situacions sinòptiques que es
descriuen a la taula següent:
Taula 5.1.1.1. Descripció de grups sinòptics definits al PPIFF per al PPP ET2. Font: PPIFF del PPP ET2.

Grup sinòptic Descripció
1

Nord
d'hivern

Tipus de propagació

Vents marcats del quadrant N-W (270-365º), generalment amb
condicions fredes. Marques a les variables C i I, absència de
marques a R i T.

Vents marcats del quadrant N-W (270-365º).
Marques a les variables C i I, absència demarques a R i T. Es
2 Nord d'estiu produeixen a l’estiu i, a diferència dels nords d’hivern, al tipus
sinòptics hi sol haver la A d'anticicló molt més sovint que les N,
NW i W.

Ponent
d'hivern
Ponent
4
d'estiu
3

5 Sud
Anticicló
6 sense
particularitats

Vent de mestral
-Vent de mestral
- Topogràfic amb vents de
marinada.
En funció de la intensitat de
l’episodi i l’hora del dia.

Vent marcat de component oest (W). A diferència dels Nords,
tenen una nota de temperatura relativament elevada ( marca T).

Vent de mestral

Vent marcat de component oest (W). Es donen a l’estiu i tenen
notes fortes de temperatura (T) i humitat relativa (R).

Vent de mestral

Situació anticiclònica marcada per temperatura alta (T) i humitat Topogràfic empitjorat
relativa (R) baixa. En general, absència de vents ( no marca ni C ni I ). per condicions de sud
Situació dominada per l’anticicló (altes pressions, estabilitat) o
Topogràfic amb vents
pantà baromètric. Sense vent sinòptic i sovint sense temperatura
de marinada
ni humitat a destacar.

A efectes pràctics i per la zona d’estudi, cal dir que els incendis amb vent de N i
O a la zona es transformen en vent de NO (mestral) per efecte de canalització
del vent dins la vall de l’Ebre que té sentit NO-SE. D’aquesta manera, i per a la
nostra zona de treball, de forma simplificada (veure columna “Tipus de
propagació”) podem dir que els incendis són “topogràfics” o “amb vent de
mestral (NO)”.
Taula 5.1.1.2. Tipus d’incendis que s’han donat al PPP ET2. Font: Bombers GRAF-DGPEIS.
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5.1.2 Inventari dels incendis històrics més representatius a la zona
del projecte.
Taula 5.1.2. Incendis considerats en la diagnosi i formulació de proposta de parcel·les de crema prescrita.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del PPIFF i de Bombers de la Generalitat.

Per a realitzar aquest treball només s’han utilitzat els incendis del PPIFF dels
que es té perímetre (19 per a l’EIN) i s’hi han afegit 13 incendis més de la base
històrica de Bombers que també han afectat (Taula 5.1.2) .

5.1.3 Conclusions sobre l’afectació a l’EIN de Llaberia per incendis
forestals.
Algunes consideracions sobre els incendis històrics a la zona del projecte, fruit
de l’estudi que se n’ha fet són:
-

Els incendis importants de la zona han propagat en situació de vent de
NO i han superat les 1.000 ha. Tot i això en condicions de sequera la
resta de situacions sinòptiques també poden generar GIF.
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-

Aquests incendis sovint han superat la capacitat d’extinció de Bombers.

-

Són incendis que poden atravessar tot el massís-EIN arribant a mar.

-

Han creat greus problemes de Protecció Civil afectant les nombroses
poblacions, urbanitzacions, infraestructures viàries de la zona (autopista,
autovia, tren convencional, tren d’alta velocitat, carreteres...) i
instal·lacions industrials tals com la Central Nuclear de Vandellòs i la
planta generadora d’energia de l’Hospitalet de l’Infant.

-

Una mesura per avaluar el risc d’incendis extrem es l’activació del pla
alfa a nivell 3. Al PPP ET2 en els darrers tres anys s’ha activat diversos
cops (en condicions de mestral i ona de calor de S). Des que hi ha el pla
alfa, al PPP, quan s’ha activat el nivell 3 no s’ha produït cap incendi
forestal. En aquests casos s’activa un pla de vigilància amb la
col·laboració d’Agents Rurals, Consorci, ADF i Ajuntaments

Incendis de la zona amb greu afectació sobre la població són:
Taula 5.1.3. Incendis amb afectació greu de població. Font: Pròpia.

Pratdip 81
Tivissa 83
Pratdip Cabrafiga
88
Pratdip a mar 88
Tivissa 94
Montroig 07

Ha
4.312
5.601

Any
1981
1983

952
1.308
3.430
402

1988
1988
1994
2007

Com a resum podem dir que periòdicament hi ha incendis amb vent, de ràpida i
intensa evolució, que escapen a la capacitat d’extinció i que afecten la
seguretat d’un nombre important de persones i béns i una àmplia superfície.

5.2

Estat de la xarxa bàsica viària per a l’extinció
d’incendis

La classificació de la xarxa viària està definida al pla INFOCAT i té com a criteri
principal de classificació l’estat actual dels camins, i la seva aptitud per a ser
utilitzada pels vehicles d’extinció d’incendis.
La simbologia del pla INFOCAT és la que consta a la Cartografia Operativa
d’Emergències (COE) de Bombers i representa, doncs, l’estat actual de la xarxa
viària. D’acord doncs amb el pla INFOCAT, es considera xarxa bàsica de
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camins per a incendis forestals (XB) aquella que permet moure’s pel territori
amb tota fiabilitat durant tot l’any i que permet el pas de camions d’extinció del
tipus BRP (Bomba Rural Pesada). Aquesta és la cartografia que ha servit per
valorar l’accessibilitat dels vehicles d’extinció fins a la parcel·la de crema
prescrita que es proposa.
Taula 5.2. Característiques i simbologia de la xarxa viària segons l’INFOCAT. Font: Pla INFOCAT.

Tipus de via

Símbol a la

Característiques

COE
Camí
primari
Camí
secundari
Camí
terciari

No apte per
a BRP

Camí amb una amplada mínima de 5 metres. Permet el
pas creuat de dos camions tipus BRP.
Camí o pista forestal entre 3 i 5 metres d’amplada amb
7
sobre-amples disposats cada 100 – 150 metres que
permet el pas creuat de vehicles.
Camí o pista forestal que no permet el pas creuat de
camions tipus BRP i que tampoc no disposa de sobreamples cada 100-150 metres. Per tant, el seu ús durant
l’extinció implica afegir complexitat operativa (pèrdua
d’eficiència i seguretat)
Camí no accessible a BRP.

A més de la Cartografia de Bombers, s’ha considerat la Xarxa Bàsica definida
al document del Pla de prevenció d’Incendis (PPIFF) del PPP que utilitza un
sistema de classificació i simbolització diferent al de Bombers. La principal
utilitat d’aquesta cartografia és que ens dóna informació de tipus de vies i
camins NO transitables per a vehicles d’extinció d’incendis.
La utilització conjunta d’ambdues bases cartogràfiques ha servit per a fixar els
límits de parcel·la de crema prescrita d’acord a unes línies d’ancoratges preexistents com senders, vies antigues, camins de 4x4...

5.3

Punts d’aigua de l’EIN de Llaberia

Per identificar i valorar la xarxa de punts d’aigua existents al territori, s’ha partit
de la informació de la base de dades de la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) del Departament d’Interior. Inclou
134 punts d’aigua per a l’àrea de l’EIN.
La xarxa bàsica de punts d’aigua d’incendis forestals de Catalunya està
formada pels punts d’aigua públics i privats que es consideren necessaris per a
l’extinció dels incendis.
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Els punts d’aigua de la xarxa bàsica han de complir aquestes característiques
(segons la versió de febrer de 2010 de la guia tècnica “Característiques dels punts d’aigua de
la xarxa bàsica d’incendis forestals”, document elaborat per la Direcció General de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvaments):

- Capacitat superior als 200 m3 en els de nova construcció i de 120 m3 en els
anteriors.
- Accessibles per mitjans aeris d’extinció d’incendis forestals –helicòpters.
- Accessibles per mitjans terrestres d’extinció d’incendis forestals.
- Tenen establerts mecanismes pel manteniment del punt d’aigua.
- D’acord amb la Llei de Protecció Civil (Llei 4/1997), TOTS són utilitzables pels
equips d’emergència en cas d’incendi.
La base de dades de punts d’aigua de la DGPEIS recull més de 60
característiques relatives a cada punt d’aigua inclòs. No obstant, en aquest
treball es considera que TOTS són hàbils per a l’execució de cremes prescrites.
L’inventari de punts d’aigua es pot consultar a l’Annex 3. El mapa mostra la
distribució dels PA:

Mapa 5.3.- Localització dels PA a l ‘EIN de la Serra de Llaberia. Font: Pròpia amb dades de Bombers
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5.4

Punts sensibles a la zona de treball.

Entenem com a punts sensibles el conjunt d’infraestructures de risc davant d’un
possible incendi forestal (persones i béns).
Com ja s’ha explicat al punt 3.2. (Àmbit normatiu), el Pla Infocat classifica tots
els municipis que tenen part o la totalitat del seu terme municipal dins dels
límits del present projecte com a municipis d’alt risc forestal i quantifica i
localitza el conjunt d’elements vulnerables o punts sensibles. Això pot veure’s al
següent mapa:

Mapa 5.4.1. Mapa municipal de perill per incendi forestal. Font: Infocat

En conseqüència, la diagnosi realitzada en aquest treball i el seu producte final
(inventari de punts sensibles) ha sigut d’elaboració pròpia utilitzant 4 fonts
diferents:
-

Cartografia digital de la
d'Incendis.

-

Infocat: relació de càmpings, zones d’acampada i urbanitzacions.

-

ICC: Coordenades dels pobles de la zona.

-

Observacions a camp de masies, magatzems agrícoles i granges no
catalogades.

Direcció General de Prevenció, Extinció
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Els diferents tipus de punts sensibles identificats i el seu nombre a la zona del
projecte poden veure’s al Mapa 5.4.2. L’inventari de punts sensibles amb la
localització exacta és consultable a l’Annex 3 (capa GIS).

Mapa 5.4.2. Mapa de punts sensibles a l’EIN de Llaberia. Font: Elaboració pròpia

D’entre el conjunt de 92 punts sensibles identificats, destaquem les
urbanitzacions i càmpings donada la seva importància a la gestió de l’extinció
d’un incendi forestal.
 Urbanitzacions discontínues de la trama urbana: Es tracta de punts on hi
ha moltes probabilitats que s’iniciï un incendi i, a més, són zones sensibles
en tant que hi ha persones i béns vulnerables i en tant que solen tenir
combustible al seu interior: els jardins i les parcel·les sense edificar. Per
aquests motius a les urbanitzacions caldrà que hi hagi mesures
específiques de prevenció per tal de facilitar l’extinció i dificultar l’avanç d’un
incendi forestal (veure apartat 3.2.8.).
 Càmpings i zones d’acampada: Els càmpings i zones d’acampada
coincideixen amb les característiques abans assenyalades per a les
urbanitzacions. A més, les condicions que poden presentar són encara
pitjors perquè el materials que trobem en un càmping solen ser molt
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inflamables: bungalows, tendes de campanya, vegetació viva abundant,
teulats de bruc, tanques de vegetació seca, etc.

5.5

Regions d’incendi del PPIFF a l’EIN de Llaberia.

El PPIFF divideix el territori del PPP en 9 regions d’incendis o sectors
uniformes pel que fa al tipus d’incendi de disseny i a condicions
meteorològiques.
Aquesta divisió pretén definir, per a cada regió, els tipus i gravetat d’incendis
que poden donar-se i així optimitzar la planificació.
Són regions que pretenen identificar quins incendis l’afecten, amb quina
importància i quina magnitud de variables meteorològiques (quina estació
meteorològica n’és representativa, quadre sinòptic...).
De les 9 regions d’incendi del PPIFF, cinc es corresponen amb la zona de
l’EIN de la Serra de Llaberia (la regió 5 inclosa parcialment). Les presentem a
la taula següent:
Taula 5.5.-1. Regions d’incendi del PPIFF incloses a la zona del PFC: numeració, nom, estació
meteorològica del Meteocat representativa i paratges que inclouen. Font: Pròpia a partir del PPIFF
Estació
Regió
Nom
Paratges inclosos
meteorològica

1

Botarell

2

Falset

3

el Perelló

4

Falset

5

el Perelló

Riudecanyes
Escornalbou
Falset-Marçà

Colldejou–
Llaberia Cabrafiga
La Serra
d’Almos

VandellòsSta Marina

Vessant marítim Serra de Pradell, Serra de
Riudecanyes, serra del Castell d’Escornalbou i
Muntanya de l’Areny.
Vessant interior de la Serra de Pradell i la Mola de
Colldejou, Muntanya de les Soleies, les Taules, los
Cocons i obagues de la Mola de Llaberia.
Vessant marítim de la Mola de Colldejou, Muntanya
Blanca, Mola de Llaberia, la Dòvia, Puig de la
Cabrafiga i planes entre Mont-roig i Miami Platja.
Pantà dels Guiamets, Vall de Capçanes, la Picosa,
les Moles, el Montalt, Mola i barranc de Capcir, la
Mafla, Coll de Fatxes i obagues dels Borjos i la
Llena.
El Motarro, Obaga de l’Estalella, Coll Roig, Moleta de
Fatxes, Serra de Santa Marina, Serra de Güena,
Graus de Vandellòs, obagues de Castelló i plana de
Miami- l’Hospitalet de l’Infant.

.

Les taules següents resumeixen la informació més rellevant de les regions d’incendi
estudiades.
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Incendis
poden donar per ordre de històrics a la Relleu i eixos de carena
risc
regió
Incendis tipus que es

Regió Nom

1

Breu descripció

RiudecanyesHistòricament menys
Escornalbou afectada pels incendis Vent de mestral
Els incendis tipus que
es produeixin tindran
menos magnitud
potencial

2

Falset –
Marçà

Històricament s'han
produït pocs incendis

Topogràfics amb vent
Riudecanyes 94
de sud
Topogràfics amb
marinades

Vent de mestral

Pradell 86

Torre de
Fontaubella 99

Topogràfics amb vent
de sud

Elevada continuïtat de
combustible

Taula 5.5.-2. Resum

Riudecanyes 05

Torre de
Fontaubella 96

de les principals característiques definitòries de les regions d’incendi del PPIFF a la zona del projecte (font PPIFF).
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Incendis
poden donar per ordre de històrics a la
risc
regió
Incendis tipus que es

Regió Nom

3

Colldejou Llaberia Cabrafiga

Breu descripció

Històricament menys
Vent de mestral
afectada pels incendis

Pratdip 81

Tivissa 94
Mont-roig 07
Té carenes altes (límit
Topogràfic empitjorat
nordoest) més aviat
Llaberia 91
per condicions de
perpendiculars al
marinada.
Pratdip Tivissa 76
mestral.

4

La Serra
d’Almos

Gran potencial
d'incendi

Vent de mestral

Relleu alineat amb el
vent de mestral.

Topogràfics amb vent
Tivissa 83
de sud

Combustible amb
model 4 molt continu

Picosa 85

Tivissa 94

Tivissa 2002
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5

Vandellòs –
Santa Marina Formada per la àmplia Vent de mestral
conca del riu de
Llastres, una olla
orientada al mar i
flanquejada per
carenes alineades amb Topogràfics amb
marinades
el mestral

Font: Elaboració pròpia a partir del PPIFF.

69

Pratdip 81

Tivissa 94

Proposta de parcel·les de crema prescrita a l’Espai d’Interès Natural de la Serra de Llaberia

5.6

Actuacions prioritàries definides al PPIFF del PPP ET2.

El PPIFF per a l’àmbit de treball del present projecte estableix jeràrquicament
69 actuacions (de les 106 totals per a tot el PPP) de prevenció d’incendis forestals.
Aquestes prioritats d’actuació defineixen zones on es recomana intervenir (via
silvicultura, crema prescrita, pastoreig..) per a variar el comportament de
l’incendi de manera que aquest sigui menys ràpid, menys intens, evolucioni
linealment sense focus secundaris, que entri dins capacitat d’extinció, que sigui
segur pels intervinents... La nomenclatura aplicada a les actuacions és la que
figura a la Taula 5.6.
Taula 5.6. Nomenclatura classificació, objectiu i utilitat de les àrees de baixa càrrega de combustible
segons les instruccions de redacció de PPP de DGMN. Font: DAAM, 2010

De la descripció de les actuacions del PPIFF se n’extrau la informació de
l’incendi de disseny que podria afectar a la zona, quins són els punts crítics ( PC)
i oportunitats d’extinció (OE) del potencial incendi tipus i on cal establir una AS
(Àrea de seguretat).
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El PPIFF compta amb una fitxa d’actuació per a cada prioritat definida amb un
mapa de localització, és d’aquest mapa del qual s’ha obtingut la informació per
a crear la capa d’actuacions prioritàries.
Al PPP ET2 s’han realitzat diverses actuacions silvícoles en varies de les
prioritats indicades al PPIFF. Aquest treball inventaria les realitzades dins l’EIN i
descriu el nivell de manteniment actual.
Les cremes prescrites proposades als llocs en què coincideixen amb
actuacions silvícoles, pretenen mantenir i complementar les actuacions
silvícoles.
De les 69 actuacions previstes, aquest treball ha planificat cremes prescrites
per a les 26 primeres i per una altra (prioritat 50) perquè és considerada bàsica
per a l’autoprotecció del poble de Llaberia.
D’aquesta manera, la prioritat d’actuació establerta al PPIFF és un element
bàsic per decidir on és necessari planificar actuacions.
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6 PLA DE CREMES PRESCRITES.
6.1

Justificació de la proposta

La justificació del Pla de Cremes presentat és una actuació integral dins l’Espai
d’Interès Natural de La Serra de Llaberia en el camp de la prevenció dels
Incendis Forestals.
El conjunt d’actuacions proposades pretén que els incendis que tenen lloc a la
zona, siguin menys extensos, amb majors oportunitats de control per als
Serveis d’Extinció i que sobretot tinguin una menor afectació sobre la població i
els seus béns.
L’execució de les cremes prescrites dins d’un pla de prevenció d’incendis,
significaria comptar amb un conjunt de mesures de pre-extenció que, en cas
d’incendi permetria aplicar estratègies de confinament en comptes d’atac
directe al front.
Un altre dels factors que justifiquen la planificació i l’execució de les actuacions
proposades, és el manteniment de les actuacions silvícoles en aplicació de les
prioritats d’actuació establertes al PPIFF del PPP ET-2 en el què l’EIN de la
Serra de Llaberia està inclòs.
El volum d’actuacions fetes durants els darrers anys (per DDAM, Consorci,
Ajuntaments, ADF’s, Diputació Tarragona) és important i la inversió elevada.
Actualment, i com a conseqüència de la reducció del finançament públic amb
què es realitzaven les actuacions citades, queden moltes actuacions per fer i
també cal fer el manteniment les actuacions silvícoles fetes. En aquest context,
Bombers durà a terme aquestes cremes prescrites aprofitant personal i
recursos propis de la Generalitat.
L’execució de les cremes aquí presentades, per part del Cos de Bombers de la
Generalitat de Catalunya pot incidir positivament en seguir aplicant les
actuacions indicades al PPIFF i per mantindre les que ja han estat fetes.
Tantmateix, també proporcionaran a Bombers un conjunt d’oportunitats per
aplicar i aprofundir els seus coneixements en l’ús del foc mitjançant crema
prescrita en la prevenció d’incendis forestals. Cal remarcar que l’ús del “foc
tàctic” (ús del foc en extinció), en l’actualitat és una de les tàctiques utilitzades
per Bombers per fer front els incendis que superen la capacitat d’extinció del
dispositiu d’extinció.
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6.2

Criteris i condicionants

Condicionants tècnics
Totes les actuacions proposades en aquesta planificació han de comptar amb
accessos per als vehicles d’extinció perquè aquests són imprescindibles per a
la seva execució i control.
A les cremes prescrites proposades es busca que hi hagi un punt d’aigua
proper de manera que simplifiqui i asseguri l’execució de la crema.
La disponibilitat d’aigua fa que es puguin plantejar cremes ancorades amb línia
d’aigua, que es puguin aturar en el moment que calgui (p.e. canvi de finestra de
prescripció, subdivisió de parcel·la...), que es pugui fer un remat eficaç i segur
de la crema... En resum, l’aigua redueix la possibilitat d’escapament de la
crema i augmenta la seguretat en tots els aspectes de la seva execució.
Les parcel·les de crema han estat dissenyades aprofitant les línies d’ancoratge
existents (vies, senders, conreus, roquissars, lleres de torrent..) de manera que
la preparació de la parcel·la sigui mínima, simple, ràpida i econòmica.
Condicionants econòmics
Les cremes seran executades pel Cos de Bombers de la Generalitat de
Catalunya amb personal i recursos ja disponibles per a la gestió i prevenció de
l’emergència. El Consorci realitza el contacte amb els propietaris i n’obté el
permís de crema. Cal recordar que la Serra de Llaberia és majoritàriament de
propietat privada.
El cost d’execució per al Cos de Bombers es veurà reduït ja que no ha de
realitzar la feina de planificació per a aquesta zona que representa aquest PFC
(malgrat que sempre ha de fer el Pla de crema), s’estalvia es el temps de la
gestió de permisos de propietaris (ho realitza el Consorci), i perquè les
parcel·les de crema compten amb la majoria de línies d’ancoratge disponibles.
Condicionants legals
Prèviament a l’execució de les cremes prescrites proposades en aquest Pla,
s’hauran d’aconseguir les corresponents autoritzacions per a la realització dels
treballs per part dels propietaris de les finques i de les diverses administracions
competents tal com estableix el Decret 312/2006 que regula la gestió del foc
tècnic per part dels Serveis de prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat
de Catalunya.
El que en aquest treball es planteja, és una proposta de Cremes Prescrites que
Bombers haurà de valorar quines prioritza. Sobre les cremes que es decideixi
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executar, caldrà redactar un Pla de Crema i obtindre els permisos necessaris
de propietaris i Administracions.
Condicionants mediambientals
Els condicionants mediambientals de la zona de treball s’han descrit a l’apartat
3.1.2.
Els condicionants de més rellevància per a la preparació i execució de les
cremes prescrites són: la presència de l’àguila cuabarrada (Hieraaetus
fasciatus), àguila daurada (Aquila chrysaetos), tortuga mediterrània (Testudo
hermanni), altres rapinyaires i flora protegida.
El pla de crema de cada actuació vetllarà per a que la preparació i execució de
les cremes prescrites compleixin amb les mesures de protecció de fauna i flora
existents.
Criteris generals de disseny
L’objectiu de cara a la prevenció de grans incendis forestals és disposar d’unes
estructures vegetals dins el medi forestal que impedeixin la progressió dels
incendis en alta intensitat i fora de capacitat d’extinció (GRAF-DGPEIS, 2009).
En cap cas es plantegen actuacions que per sí soles acturin el foc. Sinó que les
cremes prescrites volen evitar que, l’incendi, en el moment que es doni,
evolucioni de forma descontrolada posant en perill la població i els seus béns.
Es pretén crear estructures de pre-extinció en punts estratègics per a
desaccelerar el front de foc.
Les actuacions proposades segueixen les directrius del PPIFF i no són
generalistes, sinó que es fan a punts molt concrets i amb uns objectius
clarament definits i pre-establerts i basades en simulacions d’incendi amb
FLAMMAP.
Tota actuació de crema prescrita que es dugui a terme en aplicació d’aquesta
planificació, haurà de comptar amb tots els permisos legals i administratius, així
com el document tècnic que fixi els objectius i les directrius de la seva execució
(Pla de Crema). Tots aquests documents i tràmits seran realitzats per Bombers i
el Consorci.
El Consorci de Llaberia, mitjançant la seva Direcció Tècnica ha valorat,
supervisat i aprovat les actuacions que aquest treball proposa.
Per a la planificació de les parcel·les de crema prescrita ens hem basat en el
treball de gabinet, de camp i en els següents criteris:
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 Actuació a àrees estratègiques. Entenem àrees estratègiques aquelles
definides al PPIFF com a “Prioritats d’actuació” i que solen ser-ho per ser
una “Oportunitat d’Extinció” (OE), “Punt crític” (PC) o “Àrea Segura”
(AS).
 Zones amb punts d’aigua (PA) propers, estratègics per la correcta execució
i control de la crema.
 Existència de vies forestals aptes per al trànsit dels vehicles d’extinció
(BRP).
 Protecció des punts sensibles (PS): Entenent per “punt sensible” el que la
Llei de Protecció Civil i la Llei de Bombers defineixen com a “Persones i
Béns” i que, d’acord a l’INFOCAT, es defineix com a “Elements vulnerables”.
Exemples d’això són pobles, masies aïllades, magatzems agrícoles,
indústries, infraestructures viàries, infraestructures de telecomunicacions,
punts turístics (hotels, càmpings, ermites, miradors, turisme rural, zones
d’acampada,...), etc.

6.3

Descripció de la fitxa de crema prescrita

Presentació de les fitxes
Es presenta una fitxa descriptiva de cada actuació proposada.
Donat l’elevat nombre de cremes prescrites proposades (74) i l’orientació
pràctica del seu disseny, s’ha optat per presentar-les impreses i en format
digital en un annex (consultar annex 5) i no dins del document principal de
manera que siguin més fàcilment consultables.
Cada crema prescrita proposada compta amb una pàgina que per la cara
anterior conté la fitxa de crema amb un recull d’informació diversa; per la cara
posterior s’hi adjunten fotografies comentades sobre els aspectes més
rellevants de l’actuació proposada.
Per a cada actuació es descriuen i concreten un seguit d’aspectes estructurats
als apartats que descrivim seguidament.
Mapa cartogràfic:
Totes les fitxes en la seva part superior compten amb un petit mapa topogràfic
de la zona en què es proposa fer la crema prescrita i el perímetre d’aquesta. És
un plànol a escala variable i en què el perímetre de la parcel·la sovint es
presenta de forma descentrada. Amb això es pretén que el plànol mostri el
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màxim d’informació geogràfica possible respecte al tipus d’incendi de disseny
previst i els beneficis que la crema li podria aportar.
La base cartogràfica del mapa és la darrera versió disponible de la COE (v8.5
del 2.011).
Ortofotomapa
A la part central de la fitxa s’hi inclou un ortofomapa a major escala que el mapa
topogràfic, amb la finalitat de donar el màxim de detall del tipus d’estructura de
vegetació que es proposa cremar i de les línies d’ancoratge que disposa.
Els ortofotomapes presentats han estat obtinuts de l’ICC són els de 25x25cm i
són del 2013.
0.- Identificació de la crema precrita
Per identificar cada actuació hem fet servir dos paràmetres:


Codi de crema: Cada parcel·la de crema prescrita es descriu amb una
xifra de dos dígits xifres i una lletra.
o La xifra indica la prioritat d’actuació descrita al PPIFF per a tot el
PPP.
o Lletra: indica l’ordre de l’actuació dins la prioritat d’actuació. No
estableix jerarquia ja que l’odre en què puguin executar-se les
parcel·les el decidirà Bombers.

 Nom del paratge: La fitxa indica el topònim que figura a la descripció
d’actuacions prioritàries del PPIFF.
Exemple:
Crema 11_A, Eix de la Vall de Capçanes.
Es la primera parcel·la (A) de la prioritat 11 del PPIFF.
Està situada a l`”Eix de la Vall de Capçanes”

1.- Identificació parcel·la:
Per a localitzar exactament cadascuna de les actuacions proposades, la fitxa
facilita les següents dades:
 Prioritat EIN:
Ordre de prioritat d’actuació (segons PPIFF) dins
l’EIN de La Serra de Llaberia.
 Regió Incendi:
S’indica a quina de les regions d’incendi definides al
PPIFF, es situa la crema proposada. Al PPIFF hi ha 9 regions de les
quals l’EIN només n’abasta 5 (1 a 5).
 Comarca: Una de les tres on es desenvolupa el projecte, Baix Camp,
Ribera D’Ebre o Priorat.
 Municipi: Municipi en el què es troba ubicada la crema prescrita.
 UTM x,y: Coordenades UTM per al fus N31T en què està ubicada la
crema.
 COE: Coordenades utilitzades a la COE de la Generalitat de Catalunya.
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2.- Descripció parcel·la:
Les característiques descriptives de la parcel·la de crema precrita incloses a la
fitxa han estat:
 Orientació: Orientació topogràfica. N,S,E,O i els punts intermitjos.
 Superfície: Superfície en hectàrees que es proposa cremar.
 Model de Combustible: Models de combustible segons Rothermel (1 a
13) descriptius de la disposició espaial que ofereix el combustible
forestal. Bombers ha creat documentació pròpia per catalogar les
estructures que trobem en el nostre àmbit geogràfic.
 Codi Formació Orgest: Tipus de formació forestal arbrada segons
ORGEST (Piqué, et. al. 2011).
 Codi TVFoC Orgest: Tipus d’estructura forestal de vulnerabilitat al foc
de capçades (A: alta, B: moderada, C: baixa) (Piqué, et. al. 2011).
 Afectació Incendis: Incendis que han cremat la parcel·la proposada.
Nom i any.
Es tracta dels incendis de la Taula 5.1.2. que són els que han sigut
objecte d’estudi per a elaborar aquest treball. S’indiquen fins a un màxim
de 3 incendis majors de 20 ha (cap crema proposada ha patit més de 3
incendis).
 Antecedents silvícoles: Es diu Sí/NO en funció de si a la parcel·la
proposada s’ha fet algun tipus d’actuació silvícola, ja sigui en la seva
totalitat o en part d’ella. L’actuació silvícola que trobem a la zona (per
manca d’altres aprofitaments forestals) és sempre d’aclarida selectiva
afavorint espècies menys inflamables, i es complementa amb esporga,
desbrossat i trituració de restes.
 Any: Any en què s’ha realitzat l’actuació silvícola considerant que
algunes parcel·les ja han estat repassades i aquesta és la data que
consta.
3.- Beneficis parcel·la:
Es descriuen quins potencials beneficis poden assolir-se en cas d’executar-se
la crema prescrita en aquesta zona.
Aquesta informació s’ha obtingut de la “Justificació de les actuacions” de la
“Fitxa d’actuació” del PPIFF. Tret del concepte de “Punt Sensible” (PS), que és
una prioritat d’actuació per als equips d’emergència en cas d’incendi, perquè
pot haver-hi persones o béns a protegir.
Els quatre conceptes citats es classifiquen amb Sí/NO en funció de si l’execució
de la crema pot tindre un efecte positiu sobre ells.
Punt crític: Si gestiona un punt que en cas que hi arribés el foc, aquest aniria
a pitjor perquè trobaria condicions més favorables per al seu comportament
(Campbell, D. 1995) i evolució d’acord a l’incendi de disseny de la zona.
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Zona segura: Si gestiona una zona on cal crear una Zona segura/Àrea Segura
(AS) per a l’emplaçament dels equips d’extinció. Aquesta AS, d’acord a la
documentació de Bombers, cal que tingui un diàmetre lliure de combustible
aproximat a 8 vegades l’alçada màxima de la flama (Oliveres, J. 2011).
Oportunitat d’extinció: Si gestiona una zona que seria una oportunitat
d’extinció, que es defineix com aquell indret on l’incendi de disseny aniria a
millor perquè troba pitjors condicions per evolucionar (Campbell, D. 1995).
Punt sensible: Si dins el perímetre de la parcel·la o en el seu entorn proper,
existeix un punt sensible que calgués protegir en cas d’incendi.
4.- Preparació parcel·la:
Es descriuen aquells elements necessaris per a l’execució de la crema i en quin
estat es troben.
Ancoratges fets: Si la parcel·la que es proposa cremar ja disposa de línies
d’ancoratge que la perimetrin. Es descriuen de quin tipus són: vies forestals,
senders, conreus... i en quina posició de la crema estan (Cap: part superior,
Cua: part inferior, Flancs: dret (FD) i esquerre (FE)
Ancoratges a fer: Es cita en quina posició de la crema caldria crear una línia
d’ancoratge (Línida de defensa: LD) i quina longitut té.
Distancia a punt aigua (m): Es diu la distancia en m que hi ha de la parcel·la
fins a un punt d’aigua en què els BRP de Bombers podrien reabastir-se.
5.- Observacions:
Es fa una breu descripció dels trets més rellevants de la parcel·la, incidint sobre
els potencials beneficis assolibles, vulnerabilitat de la zona, descripció de l’estat
dels ancoratges o altres aspectes que s’han considerat rellevants.
Una explicació més àmplia i extensa de la parcel·la es troba en el recull
fotogràfic (part posterior de la fitxa de crema) on es descriuen els trets
característiques de l’actuació proposada en context amb la imatge que es
mostra.

6.4

Anàlisi i classificació de les actuacions proposades

En aquest apartat es presenta un resum de dades i d’estadístiques que
serveixen per descriure les actuacions proposades i que poden ajudar en la
presa de decisions de quines parcel·les seria interessant cremar
prioritàriament.
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Com ja s’ha citat amb anterioritat, la decisió de quines parcel·les cremar
correspon a Bombers i aquest treball només fa una exposició de les dades
descriptives que poden ser més rellevants i útils per a la presa de decisions.

6.4.1 Proposta d’actuacions atenent a les prioritats definides al
PPIFF
A la fase de diagnosi es revisen les accions prioritàries proposades pel PPIFF
(veure apartat 5.Diagnosi).
D’acord amb aquestes, es proposen 72 cremes prescrites com actuacions de
prevenció d’incendis forestals per a les 26 primeres prioritats definides al
PPIFF que afecten l’EIN de Llaberia. També es proposen 2 cremes per a la
prioritat 50 que consisteix en autoprotecció pel poble de Llaberia. D’acord amb
l’objectiu amb què es plantegen i des del punt de vista de gestió de
l’emergència, aquestes dues actuacions serien de la màxima prioritat.
La següent taula mostra el nombre de cremes prescrites planificades d’acord
amb la prioritat d’actuació definida al PPIFF per a l’EIN de Llaberia:
Taula 6.4.1.- Relació de prioritats d’actuació del PPIFF a l’EIN i les cremes prescrites proposades.
PRIORITAT EIN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
50

CREMES PRESCRITES PROPOSADES
11_B 11_C
12_B 12_C 12_D
13_B 13_C 13_D 13_E 13_F

11_A
12_A
13_A
14_A
15_A
15_B
18_A
19_A
19_B 19_C
20_A
20_B 20_C 20_D 20_E 20_F 20_G 20_H 20_I
21_A
21_B 21_C
22_A
22_B 22_C
23_A
23_B
24_A
24_B 24_C 24_D
25_A
25_B 25_C 25_D
26_A
26_B
27_A
27_B 27_C
Sense cremes perquè no té acessos per a BRP.
31_A
31_B 31_C 31_D 31_E
32_A
32_B
34_A
34_B
Cremes planificades però descartades pel Consorci.
Cremes planificades però descartades pel Consorci.
38_A
38_B 38_C 38_D 38_E 38_F
40_A
41_A
41_B 41_C 41_D
42_A
46_A
78_A
78_B
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Podem observar com el nombre de cremes planificat no és uniforme ni
proporcional a la seva prioritat dins l’EIN. Això es deu al fet que les actuacions
que defineix el PPIFF fan referència a superfícies molt diverses i sempre
diferents. Per tant, la superfície de la parcel·la no és criteri definitori.

6.4.2 Proposta d’actuacions atenent al Model de Combustible
MODELS DE COMBUSTIBLE DE LES PARCEL·LES

4%

16%

3

7%

4
5

8%

6
7

65%

Figura 6.4.2. Models de Combustible presents a les cremes prescrites proposades. Font: pròpia.

El principal (65%) model de combustible present entre les parcel·les que es
proposa cremar, és un MC= 4 que representa un matollar alt i continu en
contacte amb l’estrat arbori i que presenta restes de vegetació morta.
Aquest és el tipus de model de combustible que crema amb major intensitat i
sol superar la capacitat d’extinció de Bombers ja que a més d’intens, sol ser
ràpid, cremant de capçades i produint focus secundaris.
Les estructures de combustible que afavoreixen menys l’avanç del foc i que fan
que aquest sigui potencialment controlable són els models 7 i 6 (per aquest
ordre) que també són matollars però menys densos, amb menor acumulació de
combustible mort i que presenten una certa discontinuïtat de combustible
horitzontal i vertical.
Taula 6.4.2.- Models de combustible de les parcel·les de crema segons tractament silvícola. Font: pròpia.
Model
combustible

3
4
ha Nº p ha

Sense
silvicultura 6,0 2
Amb
silvicultura 9,4 1

5
ha

Nº p

6
ha

Nº p

7
ha

Nº p

TOTAL
ha Nº p

%sup %Nº p

243,9 41

5,9

1

6,7

1

0

0

263 45

56%

61%

44,6

36,6 5

203 29

44%

39%

Nº p

7

25,3 4

87,3 12

Si es valoren els models de combustible existents a les parcel·les de crema
proposades en funció de si compten amb treballs silvícoles executats (Taula
6.4.2), observem que un 39% de les parcel·les (44% de la superfície)
correspondrien a parcel·les tractades total o parcialment, aquestes parcel·les
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solen presentar un model de combustible menys favorable a l’evolució del foc
(MC 7, 6 i 5 per ordre de desfavorables pel foc).
Aquest criteri pot servir per decidir quines parcel·les prioritzar si tenim en
compte que les parcel·les on ja s’ha realitzat tractament silvícola seran
d’execució més ràpida, simple i menys arriscada. En aquest sentit, les primeres
a cremar podrien ser les del model 4 i amb tractament silvícola, ja que
corresponen a aquelles en què la vegetació torna a oferir una continuitat de
combustible.
Seguint la mateixa línia de raonament, les últimes parcel·les a cremar serien
les corresponents als models 7 i 6 (per aquest ordre).

6.4.3 Proposta d’actuacions atenent a les claus de vulnerabilitat de
foc de capçades de les estructures forestals (CVFoC)
En la fase de validació de les actuacions a camp, s’ha recollit la informació
necessària per a elaborar les fitxes de vegetació (Annex 4) que Bombers
necessita per a la redacció del Pla de Crema.
Les fitxes de vegetació serveixen a obtenir un conjunt de paràmetres que
permeten caracteritzar la parcel·la de crema prescrita. Es tracta d’una
caracterització silvícola amb la finalitat de determinar quina estructura de
combustible ofereix en cas d’incendi (Taula 6.4.3).
Taula 6.4.3.1. Variables silvícoles per determinar CVFoC (Piqué,M. Et al. 2011, Generalitat Catalunya,
CPF, CTFC, Bombers, UdL)
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Amb les dades que es recullen i d’acord amb les “Orientacions de gestió
forestal sostenible” (Generalitat de Catalunya, DAAM i Centre Propietat
Forestal, 2011) es determinen les “Tipologies Forestals Arbrades” i el “Codi de
formació” d’acord amb l’espècie dominant de l’estrat arbori. Amb aquesta dada,
seleccionem la taula de TVFoC corresponent.
Un cop dins la taula TVFoC de la nostra espècie arbòria dominant, d’acord amb
els paràmetres silvícoles establerts i la clau de decisió s’acaba determinant la
CVFoC (Integració del risc de grans incendis forestals (GIF) en la gestió
forestal, Piquè et al, 2011) . La CVFoC ens defineix la vulnerabilitat d’aquella
estructura forestal al foc de capçades (A: alta vulnerabilitat. B: mitja. C: baixa).
De les 74 parcel·les de crema prescrita proposada 70 corresponen a TVFoC
Ph1 (Pinedes de pi blanc d’influència litoral PhLit) i 4 parcel·les són Pn6
(Boscos mixtos de pinassa i pi blanc de l’àmbit meridional PnMer_Ph).
Les CVFoC que trobem a les parcel·les de crema les veiem a la següent taula
de forma resumida:
Taula 6.4.3.2. Resum de vulnerabilitat al foc de capçades de les parcel·les crema proposades.

TVFoC

CVFoc

num
CREMES

%

VULNERABILITAT

Ph1-Ph_Lit

A

44

63%

ALTA

Ph1-Ph_Lit

B

21

30%

MITJA

Ph1-Ph_Lit

C

5

7%

BAIXA

Pn6-PnMer_Ph

A

2

50%

ALTA

Pn6-PnMer_Ph

B

2

50%

MITJA

Veiem com la gran majoria de cremes prescrites proposades (46 de 74, 62%)
són de vulnerabilitat alta (A), un 31% (23 de 74) són de vulnerabilitat mitja (B) i
només un 7% (5 de 74) són de baixa vulnerabilitat (C).
Aquestes dades ens donen a entendre que la majoria de parcel·les de crema
prescrita que es proposen són altament vulnerables a patir un foc de capçades
de manera que tractar-les mitjançant crema prescrita dificultarà l’avanç del foc i
farà que aquest tingui una evolució menys extrema.
També és interessant ressaltar que un 7% de les cremes que es proposen (5)
no són susceptibles de patir un foc de capçades (11B, 11C, 20A, 21B i 41D).
Tres d’aquestes parcel·les en concret compten amb tractament silvícola
executat encara vàlid (11B,11C i 20A) mentre que les parcel·les 21B i 41D
corresponen a models de combustible 3 (herbàcies) sense arbres.
Aquest criteri pot ser un factor més a valorar per decidir quines actuacions
prioritzar.
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6.4.4 Proposta d’actuacions atenent a l’existència de treballs
silvícoles.
Sota la direcció tècnica del Consorci en l’àmbit de l’EIN i en aplicació de les
actuacions prioritàries definides al PPIFF, s’han realitzat nombroses actuacions
silvícoles de prevenció d’incendis.
La necessitat de manteniment de les actuacions silvícoles executades és un
altre criteri alhora de seleccionar les cremes prescrites a executar
prioritàriament.
Les propostes de parcel·les de crema que compten amb treballs silvícoles
realitzats –ja sigui en tota o part de la superfície de la parcel·la- poden veure’s
en la següent taula on també s’indica M.C., i l’any en què es van fer o es van
repassar per última vegada :
Taula 6.4.4. Parcel·les de crema prescrita amb tractament silvícola, any de tractament i M.C. Font: pròpia.

UNITATS DE CREMA PRESCRITA SEGONS ANY D'EXECUCIÓ DE TREBALLS SILVÍCOLES I
MODEL DE COMBUSTIBLE (MC)
SUP
(ha)

CODI NOMPARATGE

MUNICIPI

ANYSILV MC

20_C

EIX COLLDEJOU-PRATDIP

Pratdip

2.008

6

3,0

20_D

EIX COLLDEJOU-PRATDIP

Pratdip

2.008

7

9,1

20_E

EIX COLLDEJOU-PRATDIP

Pratdip

2.008

4

8,3

20_F

EIX COLLDEJOU-PRATDIP

Pratdip

2.008

5

3,9

20_H

EIX COLLDEJOU-PRATDIP

Colldejou

2.008

4

6,8

20_I

EIX COLLDEJOU-PRATDIP

Colldejou

2.008

6

4,4

11_B

EIX DE LA VALL DE CAPÇANES

Capçanes

2.009

7

1,6

11_C

EIX DE LA VALL DE CAPÇANES

Capçanes

2.009

7

6,8

23_A

PISTA DE COLL PRIM A MAS DE CALÀS

Capçanes

2.009

6

9,2

23_B

PISTA DE COLL PRIM A MAS DE CALÀS

Capçanes

2.009

6

8,7

24_A

EIX BARRANC CALASSOS-TAULES

Capçanes

2.009

5

3,5

24_B

EIX BARRANC CALASSOS-TAULES

Capçanes

2.009

4

3,9

24_C

EIX BARRANC CALASSOS-TAULES

Capçanes

2.009

5

8,2

24_D

EIX BARRANC CALASSOS - TAULES

Marçà

2.009

5

12,2

38_A

COLL ROIG - COLL DEL GUIX

Colldejou

2.010

7

5,5

38_B

COLL ROIG - COLL DEL GUIX

Colldejou

2.010

7

6,9

38_D

COLL ROIG - COLL DEL GUIX

Colldejou

2.010

4

6,8

38_E

COLL ROIG - COLL DEL GUIX

Colldejou

2.010

4

6,1

38_F

COLL ROIG - COLL DEL GUIX

Colldejou

2.010

4

7,6

15_B

PANTÀ DE GUIAMETS

Capçanes

2.011

7

19,7

20_B

EIX COLLDEJOU-PRATDIP

Pratdip

2.011

7

10,5

20_G

EIX COLLDEJOU-PRATDIP

Pratdip

2.011

7

4,9

20_A

EIX COLLDEJOU-PRATDIP

Pratdip

2.012

3

9,4

26_A

BARRANC DE LA CANYERA

Capçanes

2.012

7

4,6

26_B

BARRANC DE LA CANYERA

Capçanes

2.012

7

6,3

22_A

PUJADA A LES TAULES

Capçanes

2.013

7

7,1

41_A

BARRANC DE MASSANES - LA TORRE

La Torre F

2.013

4

5,1

22_B

PUJADA A LES TAULES

Capçanes

2.014

7

4,3

41_C

BARRANC DE MASSANES - LA TORRE

La Torre F

2.014

5

8,8
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TOTALS ANUALS

SUP TOTAL 2008
35,5

SUP TOTAL 2009
54,1

SUP TOTAL 2010
32,9
SUP TOTAL 2011
35,1
SUP TOTAL 2012
20,3
SUP TOTAL 2013
12,2
SUP TOTAL 2014
13,1
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Cal esmentar que les actuacions corresponents als anys 2013 i 2014 són
treballs de manteniment d’intervencions realitzades amb anterioritat. En aquest
sentit, cal citar que el PPIFF indica que les actuacions silvícoles realitzades cal
que siguin mantingudes 5 anys després de la seva realització. D’acord amb les
dades de la taula presentada, aquest criteri afectaria ales unitats de crema amb
treballs silvícoles realitzats els anys 2008 i 2009 que equivaldria a 89.6 ha.
Aquest elevada superfície a tractar, podria veure’s reduïda si se n’exclouen els
Models de Combustible que son menys favorables a l’avanç del foc i que
mantenen l’efectivitat dels treballs silvícoles fets. Aquests MC serien el 7 (72.6
ha totals) i en menor grau el 6 (excloent MC 7 i 6: 46,8 ha totals).

6.4.5 Proposta d’actuacions segons la superfície a cremar per
Comarca.
Taula 6.4.5.- Parcel·les de crema prescrita en relació a Comarca i superfície.
Baix Camp

Nombre de cremes
% de cremes per comarca
Superfíce de cremes (ha)
Sup. Comarca dins EIN (ha)
% Sup a cremar per comarca

Priorat

27
36%
177,1
3385
5,2%

28
38%
187,7
3377
5,6%

Ribera d'Ebre

19
26%
100,9
3540
2,9%

Total
74
100%
465,7
10.302
4,5%

Les dades plantejades en aquesta taula són merament descriptives per tindre
una idea de l’abast i la potencial incidència de la planificació realitzada en
treball. Amb tot, si es posen en context amb la superfície que poden arribar a
afectar els incendis històrics de la zona (amb focs recents de fins a 6.000 ha),
podria dir-se que gestionant una petita part del territori poden evitar-se grans
incendis de progressió descontrolada.

6.4.6 Proposta d’actuacions segons el tipus d’objectiu assolible
Les cremes prescrites proposades han estat valorades en funció de si complien
4 objectius de gestió; 3 d’ells fixats al PPIFF com són:
- OE: Gestió d’una zona que és Oportunitat d’Extinció per l’incendi de disseny.
- PC: Gestió d’una zona que és Punt Crític per l’incendi de disseny.
- AS: Lloc on cal crear una Àrea Segura per emplaçar BRP’s de Bombers.
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A banda, d’aquests 3 objectius, en aquest treball s’ha considerat important
incloure’n un quart que és bàsic i prioritari en la gestió de l’emergència i que
també entra en el camp de les accions de prevenció:
- PS: Protecció d’un punt sensible (lloc amb gent o béns com cases, hotels, tren, granges...)
Valorant si les cremes prescrites que es proposen assoleixen algun dels
objectius prefixats, obtenim els següents resultats:
Taula 6.4.6. Objectius assolibles en l’execució de les cremes prescrites planificades. Font: pròpia.
NOMBRE D'OBJECTIUS ASSOLIBLES PER CREMA PRESCRITA
Objectius
PS
OE
PC
PS+OE
PS+ZS
PS+PC
OE+ZS
OE+PC
ZS+PC
PS+OE+ZS
PS+OE+PC
PS+ZS+PC
OE+ZS+PC
PS+OE+ZS+PC

Num. Cremes
1
5
7
3
1
1
3
11
2
2
8
6
11
13

% cremes

1%
7%
9%
4%
1%
1%
4%
15%
3%
3%
11%
8%
15%
18%

ha
0,8
21,3
36
18
3,1
19,7
9,2
70,8
14,9
10,2
42,5
46,8
75,6
96,8

TOTAL

74

100%

465,7

1 OBJECTIU
cremes
%ha
18%
12

2 OBJECTIUS
cremes
%ha
28%
29
3 OBJECTIUS
cremes
%ha
36%
38
4 OBJECTIUS
cremes
%ha
18%

21

Un 18% de les cremes només compleixen 1 objectiu. Cal indicar que hi ha 1
única crema prescrita que es planteja amb l’únic objectiu de protegir un punt
sensible. Aquesta parcel·la és per al poble i càmping de Llaberia (78A).
Analitzant des del punt de vista del benefici potencial que pot oferir cadascuna
de les cremes, un altre criteri de priorització seria escollir les que compleixen 4
objectius. Si es prioritzessin aquestes 13 cremes, representaria que executant
un 18% de les parcel·les proposades es crema el 21% de la superfície
planificada (96,8 ha).

6.5

Conclusions

L’EIN de la Serra de Llaberia comprèn un territori històricament afectat per
incendis forestals recurrents, extensos, intensos, ràpids, amb risc per a la
població i els seus béns i que sovint superen la capacitat d’extinció de
Bombers.
L’espai compta amb una figura administrativa per a la seva dinamització i gestió
general (Consorci) que a través d’un òrgan executiu (Direcció Tècnica del
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Consorci) i un òrgan directiu (Junta de Govern del Consorci, en el qual està
integrat el DAAM i els ajuntaments) aplica les directrius tècniques d’un Pla de
Prevenció d’Incendis Forestals (PPIFF). L’eina utilitzada, majoritàriament, per a
implementar les actuacions recomanades al PPIFF han sigut les actuacions
silvícoles tradicionals utilitzant mitjans mecànics d’aclarida selectiva, esporga,
desbrossat i trituració de restes.
En l’actualitat i fruit de la reducció de finançament públic és més difícil seguir
executant les directrius del PPIFF de la mateixa manera i per això és pensa en
fer-ho mitjançant la utilització de cremes prescrites a executar pel Cos de
Bombers.
La Generalitat de Catalunya per mitjà del DAAM i Bombers compta amb el
marc normatiu, científic i tècnic que els permet executar cremes prescrites amb
garanties d’assolir uns objectius tècnics prefixats amb seguretat. El Consorci
realitza accions per a la gestió, conservació i promoció de l’EIN de la Serra de
Llaberia.
Aquest treball concilia els interessos d’ambdues parts (Consorci i Generalitat)
en tant que planifica un conjunt de cremes prescrites d’acord a la legislació
actual, a les directrius de planificació vigents, a les capacitats tècniques reals
de Bombers, a la realitat econòmica existent, la titularitat dels terrenys i d’acord
amb el medi natural en què es desenvolupen.
En l’actualitat podria estimar-se que Bombers-GRAF té una capacitat de
gestionar mitjançant crema prescrita de 100 ha/any a tot Catalunya
(Domenech, J. 2012).
El volum d’actuacions proposat en aquest treball és elevat (466 ha en 79
cremes) de manera que supera la capacitat d’execució actual de Bombers, la
qual cosa obliga establir prioritats per a la seva execució.
La priorització real de les actuacions que en aquest treball es proposen serà
decisió de Bombers, els tècnics del DAAM i la Direcció Tècnica del Consorci.
Amb tot, i a mode de conclusió aquest treball suggereix una selecció de cremes
prescrites que podrien executar-se prioritàriament en base als següents criteris:
1era PRIORITAT D’ACTUACIÓ:
-

Que siguin altament vulnerables al foc de capçades (CVFoC= A).

-

Que corresponguin als models de combustible 3, 4 o 5.

-

Que comptin amb actuació silvícola a mantenir (anys 2008, 2009 i
2010)
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-

Que siguin de la màxima prioritat en base al PPIFF.

-

Que satisfacin un mínim de 3 objectius de gestió.

-

Que s’ajusti a la capacitat de treball de Bombers-GRAF.

Tenint en compte els criteris anteriorment citats tenim:
Taula 6.5.1- Suggeriment de cremes en 1a prioritat. Font: pròpia.

Respecte a les dades presentades a la Taula 6.5.1. cal indicar que la parcel·la
12D ja ha estat cremada durant la primavera-hivern del 2014. Aquest elevat
volum de cremes difícilment més és executable en un any i caldria pensar en
fer-ho en 2-3 anys.
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S’ha establert un 2on grup de prioritat que pot veure’s a la següent taula:
Taula 6.5.2. Proposta de 2a prioritat d’actuació. Font: pròpia.

Aquest segon grup està integrat per parcel·les d’alta vulnerabilitat al foc de
capçades (CVFoC= A) i Model de combustible= 4; només una compta amb
actuació silvícola a mantenir.
És important indicar que dins aquest grup s’hi troben la propostes de crema
prescrita 78A i 78B que analitzades des de la perspectiva de la gestió de
l’emergència sense considerar la seva incidència en el desenvolupament de
l’incendi, serien altament prioritàries ja que estan definides amb l’objectiu de
protegir una població (Llaberia) i el càmping que en ella s’hi troba.
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El 3er grup de prioritat de les cremes proposades correspon a aquelles
parcel·les que no presenten característiques de risc especial:
Taula 6.5.3.- Proposta de 3a prioritat d’actuació. Font: pròpia.

En aquest grup que seria el d’execució menys prioritària, la majoria compta
amb actuació silvícola que encara no requereix manteniment ja que tenen
CVFoC i MC de baix risc (excepte les 3 primeres).
La possibilitat que aquestes parcel·les siguin cremades pot ser reavaluada
després d’haver executat els 2 grups prioritaris i en funció de l’estructura de
vegetació que presentin en el futur.
Cal fer esment especial a les 3 darreres prioritats (20A, 21B i 41D) que la seva
presència en aquest grup obeeix al fet que es tracta de cremes d’herbàcies i
sense estrat arbori que mai tindran foc de capçades però que poden ser
importants per l’evolució del foc, que compleixen objectius importants i que són
fàcilment executables.
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Cal indicar que aquest darrer conjunt de parcel·les de crema sovint tenen la
utilitat de poder ser utilitzades en cremes demostratives, per estudis científics o
com a formació de Bombers i d’altres serveis d’extinció.

6.5.1 Comentari final.
El treball presentat proposa un conjunt d’actuacions de prevenció d’incendis
forestals a l’EIN de Llaberia.
La tècnica emprada sempre és la crema prescrita. Per sort, no és l’únic recurs
tècnic viable, però d’acord al context econòmic que vivim, és l’única que es
considera potencialment aplicable en l’actualitat en l’àmbit del treball
considerat.
El treball efectuat és una eina que pot facilitar la presa de les decisions de les
administracions responsables en el camp de prevenció dels incendis forestals:
el DDAM (des del punt de vista de conservació del medi natural) i de Bombers
(en la prevenció del risc per a persones, béns i medi natural i extinció). El
Consorci col·laborarà amb la Generalitat en la presa de decisions i en la gestió
de tràmits i tasques prèvies a l’execució de les cremes.
També és en mans de les administracions mencionades que s’inclogui la crema
prescrita en la gestió de l’emergència deixant cremar l’incendi quan aquest
tingui un comportament que compleixi uns objectius de gestió (Molina, D. 2000)
de manera que es passi de voler extingir totalment l’incendi a gestionar l’incendi
(Castellnou, M. 2000) ja que les polítiques d'extinció total han reduït fins la
pràctica desaparició el foc de baixa i mitja intensitat al paisatge, permetent
l'acumulació de combustible: és la paradoxa de l'extinció (Castellnou, M. Et. Al.
2010).
Gestionar l’incendi podria ser una eïna més de gestió forestal que reduiria els
costos i augmentaria els rendiments de les cremes prescrites (100 ha/any a
Bombers).
També seria desitjable i beneficiós des de molts punts de vista (social, natural,
econòmic...) que la tasca de prevenció pogués abordar-se des d’altres
vessants, especialment des d’aquells que considerem activitats tradicionals i
que en l’actualitat es troben en regressió; com l’activitat agrícola, els
aprofitaments forestals, la ramaderia....
La dinamització en aquests sectors també correspon a la Generalitat de
Catalunya i en aquest sentit el “Pla General de Política Forestal 2014-2024” hi
defineix línies d’actuació que caldrà veure com es desenvolupen.
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Integrant tots els agents de gestió (administracions i territori) i totes les eines a
l’abast disponibles és com pot definir-se una política de prevenció d’incendis
integral que satisfaci les múltiples exigències requerides.
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