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Resum
El projecte tracta, sobre un estudi de l‘actual xarxa viària de camins i la
posterior proposta de millora d‘aquesta xarxa. Engloba part dels termes
municipals d‘Àger, Os de Balaguer, Les Avellanes i Santa Linya, Camarasa,
Ivars de Noguera i Algerri, tots ells situats a la comarca de la Noguera. L‘estudi
ocupa un total de 23.895 hectàrees, sobre les quals s‘ha avaluat l‘estat actual
de la xarxa de camins, seguin els criteris de classificació del Pla INFOCAT, i un
inventari exhaustiu a camp, donant com a resultat un total de 490 camins
inventariats que representen 493.865 metres, tanmateix s‘han identificat els
principals condicionants de l‘àrea d‘estudi, tant mediambientals com
estructurals. S‘han identificat els principals punts vulnerables de cara a la
prevenció d‘incendis forestals, aquests punts vulnerables són, punts crítics, que
són els representants de la vulnerabilitat de la massa forestal, l‘estat de les
conques, orientació, etc. basant-se en el perill real actual sobre la zona de cara
als incendis forestals, definit 52 punts crítics i 173 conques. Així també s‘ha
elaborat un inventari dels principals punts d‘aigua, en total 54 punts d‘aigua,
dels quals 22 no es trobaven definits actualment en la Cartografia Operativa
d‘Emergències (COE), per tal de donar suport pel que fa a la prevenció i
extinció d‘incendis forestals; i un estudi exhaustiu dels principals punts
sensibles, comptabilitzant 160 punts sensibles, donat que la prevenció i extinció
d‘incendis, ve determinada per la Llei de Protecció civil de Catalunya, on es
prioritzen els béns i les persones.
L‘agrupació dels diferents condicionants específics de cara a la prevenció i
extinció d‘incendis forestals, l‘estat actual de la xarxa viària de camins i els
altres condicionants mediambientals així com les figures de protecció, ha donat
una imatge real de l‘estat actual de l‘àrea d‘estudi, sobre la qual s‘han orientat
les diferents propostes recollides en el present projecte, per tal de millorar
l‘accés als principals punts de massa forestal, conques i altres punts de
protecció per a persones i béns.
Per tant, s‘enumeren un seguit de mesures sobre la xarxa viària de camins, per
tal de fer-la més eficient i suplint les mancances actuals. Aquestes propostes,
es presenten recollides segons la prioritat de l‘actuació, segons municipis i
zones d‘estudi sobre les quals afecta, i també s‘inclou una valoració econòmica
de cada mesura proposada, de forma individualitzada i en el conjunt de les
propostes. En total es proposa la millora de 31 vies, de les quals 12 seran de
categoria secundària i 19 de categoria terciària, amb un cost total de 98.188 €.
És per aquest motiu, que el present projecte pretén ser una base a seguir, per
a orientar les accions en matèria de prevenció i extinció d‘incendis forestals a la
zona Nord-est de la comarca de la Noguera, especialment de la Vall d‘Àger fins
als secans de la Noguera.
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1. Antecedents
1.1.

Introducció

La Vall d‘Àger, és una zona que no s‘ha vist molt afectada pels incendis
forestals, tot i que sí que es tracta d‘una zona molt vulnerable a causa de les
condicions climàtiques, vents dominants secs i del sud, conreu de secà, etc.
Aquesta Vall, és una àrea molt important pel que fa al turisme, vegetació,
fauna, és a dir, per la gran riquesa que aporta en molts sentits, i també per
trobar-se als peus del Montsec, una de les serralades més conegudes i
importants de Catalunya. Fent-lo, un espai amb multitud d‘activitats, rutes,
hostals i masies per al turisme, etc. És una zona molt pròxima als dos principals
congostos de les terres de Lleida, el congost de Mont-Rebei, que s‘inicia als
peus del Montsec al poble de Corçà, que és a tocar d‘on s‘acaba la nostra
d‘estudi definitivament delimitada i en el límit Nord-est de la zona d‘estudi i té
inici el congost de Terradets.
La vall, és una zona molt rica pel que respecta a varietats de flora i fauna, amb
gran diversitat d‘ecosistemes, dels quals cal destacar els vessants del Noguera
Ribagorçana, zona d‘especial potencial faunístic i florístic, a causa del riu
Noguera Ribagorçana en primer lloc i per la presència del pantà de Santa Anna
i de Canelles, en aquest últim s‘hi troba la central hidroelèctrica de Canelles.
Cal destacar que aquesta zona es troba inclosa íntegrament sota la figura de
protecció de la Xarxa 2000 i PEIN. A la zona més Sud de l‘àrea d‘estudi, en els
municipis d‘Ivars de Noguera, Algerri i Os de Balaguer, s‘hi troba la Serra
Llarga i els Secans de la Noguera, aquesta zona es troba dins d‘un Hàbitat
d‘Interès Comunitari Prioritari i al llarg dels últims anys ha sofert molts canvis,
quant a la nova parcel·lació agrària, delimitació de zones ZEPA per a l‘avifauna
i la construcció del canal de reg Algerri-Balaguer, per aquests motius és una
zona molt rica pel que fa a biodiversitat i protegida majoritàriament en tota la
seva extinció, sobre la qual es tindrà especial atenció en aquest projecte.
El fet de tractar-se d‘una àrea amb un potencial natural, econòmic i turístic tan
elevat, ha motivat aquest projecte, per tal d‘optimitzar, millorar logísticament i
infraestructuralment la xarxa viària per al Servei d‘Extinció d‘Incendis, per tal de
reduir el risc sobre aquesta àrea, augmentant-ne la logística, prioritzant sectors
per tal de potenciar els recursos disponibles en possibles incidències sobre la
zona. Cal destacar, que aquesta gran àrea esmentada, sols compta amb una
carretera (C-12), que s‘inicia a Lleida passant per Balaguer, fins a Àger on
s‘uneix a la C-13 a l‘altura de Cellers, la qual va centrada i paral·lela durant tot
el recorregut entre els rius Noguera Ribagorçana i Noguera Pallaresa. És a dir,
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una sola carretera per cobrir una gran àrea de terreny forestal i amb dures
condicions climàtiques.

Mapa 1. Xarxa de carreteres pròximes a l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia segon cartografia de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat.

L‘arranjament final dels camins proposats, també servirà per potenciar el
turisme a la zona, i altres tasques relacionades amb els Serveis d‘Extinció
d‘Incendis i també el cas de possibles salvaments en activitats de muntanya.

1.2.

Motivació i treballs previs

Durant els últims anys, s‘ha realitzat obres de manteniment i millora en
diferents camins de la zona, alguns d‘aquests camins han sigut dins l‘àrea
d‘estudi.
L‘aplicació d‘aquestes mesures, no seguia cap criteri establert, sinó que es
feien obres d‘arranjament en els camins que es creia oportú, i sense
l‘elaboració de cap projecte tècnic específic.
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Les obres en aquests camins anaven a càrrec del Consell Comarcal de la
Noguera, i les propostes d‘aquests camins anava sota consell i recomanació
per part dels Bombers de la Regió d‘Emergències de Lleida.
Actualment, no hi ha cap estudi similar en la província de Lleida, sobre l‘estat
actual de la xarxa viària per al Servei d‘Extinció d‘Incendis, per a una posterior
avaluació d‘aquesta infraestructura viària i la corresponent proposta de millora
d‘aquesta xarxa viària.
L‘estudi proposat sobre aquests tipus de projecte, als responsables de la zona i
al Cap de parc de Bombers de Balaguer, va ser molt ben rebut. Donat que
també creuen que és necessari un projecte d‘aquestes característiques a la
zona.
Aquest projecte, pretén identificar i avaluar la xarxa viària actual en la zona
definida com a base tècnica per a fomentar les diferents propostes de millora
pel que fa a infraestructures i a logística, per millorar l‘accés a diferents punts
crítics, sensibles, mitjans operatius, punts d‘abastiment d‘aigua, etc. d‘aquesta
manera es busca orientar les obres futures en aquesta regió, per tal de
gestionar de forma òptima els recursos disponibles, per aquest motiu el
projecte també inclou una valoració econòmica de les mesures proposades.
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2. Objecte del projecte
2.1.

Localització de l’àrea d’estudi

L‘àrea d‘estudi es troba ubicada en la província de Lleida, dins la comarca de la
Noguera. On engloba els termes municipals d‘Àger, Os de Balaguer, Les
Avellanes i Santa Linya, Ivars de Noguera i Algerri. Dins d‘aquests termes
municipals, l‘estudi afectarà els pobles d‘Àger, Millà, Agulló, La Règola, Els
masos de Millà, Fontdepou, Sant Josep de Fontdepou, Vilamajor, Santa Linya,
Alberola, Tartareu, Les Avellanes i Os de Balaguer.
L‘àrea d‘estudi, queda delimitada pel riu Noguera Ribagorçana en la part Est, i
pel riu Noguera Pallaresa a la part Oest. Al Nord, queda limitada per la plana
d‘Àger als peus del Montsec, se‘n els pobles d‘Agulló, Àger i La Règola, els que
marquen el límit Nord de l‘àrea d‘estudi m‘entres que pel Sud el límit es troba
entre el poble de les Avellanes i Os de Balaguer i per la Serra de Gatfier i la
Serra de les Guardioles, que tanquen l‘àrea d‘estudi entre el Noguera
Ribagorçana i el poble d‘Os de Balaguer.
Mapa 2. Límits de l'àrea d'estudi, municipals i comarcals, on s’ubica l’àrea d’estudi.

Font: Elaboració pròpia segons cartografia de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat.
12

Millora de la xarxa viària de camins, en la comarca de la Noguera (Lleida, Catalunya)

L‘estudi comprèn 23.895 hectàrees, les quals es troben repartides en quatre
sectors. Aquesta àrea d‘estudi global, incloent-hi part de 6 termes municipals
(Àger, Camarasa, Os de Balaguer, Les Avellanes i Santa Linya, Ivars de
Noguera i Algerri), tots ells en la comarca de la Noguera.

Mapa 3. Ubicació dels nuclis de població i principals vies de comunicació en l'àrea
d'estudi i voltants.

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat.

Taula 1. Superfície de cada municipi i representació d'aquest en l'àrea d'estudi.

Municipi

Superfície
Superfície dins
total (ha) l’àrea d’estudi (ha)

Representació respecte
el total municipal (%)

Àger

16.057

8.321

51,8

Algerri

5.432

420

7,7

Camarasa

15.713

854

5,4

Ivars de Noguera

2.714

1.155

42,6

Os de Balaguer
Les Avellanes i
Santa Linya

13.596

8.282

60,9

10.296

4.859

47,2

Font: Elaboració pròpia.
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El municipi d‘Os de Balaguer, té inclòs en el projecte aproximadament el 61%,
del total de la seva superfície com a municipi, tot i així és el segon municipi
amb més hectàrees dins l‘àrea d‘estudi, sent el primer Àger, amb 8.321
hectàrees del seu municipi dins l‘àrea d‘estudi, representant aproximadament el
52% del total de la superfície del municipi, també cal destacar el municipi de
Les Avellanes i Santa Linya, que inclou en l‘àrea d‘estudi 4.859 hectàrees, que
representen el 47,2% del total de la seva superfície com a municipi.
Els altres municipis tenen una aportació menor en l‘àrea d‘estudi sumant tan
sols 2.429 hectàrees del total de 23.891 ha totals, i per tan representant tan
sols el 10% del total de la superfície de l‘àrea d‘estudi, tot i que per al municipi
d‘Ivars de Noguera, l‘aportació de 1.155 ha li representa el 42,6% del total de la
superfície del seu municipi, això és a causa del fet que es tracta del municipi
amb menor superfície dels sis que conformen la totalitat de l‘àrea d‘estudi.

Taula 2. Participació de cada municipi en hectàrees respecte el total de la superfície de
l’àrea d’estudi.

Municipi
Àger

Superfície del municipi
en l’àrea d’estudi (ha)
8.321

Algerri

420

Camarasa

854

Ivars de Noguera

1.155

Os de Balaguer

8.282

Les Avellanes i Santa Linya

4.859
23.891

Font: Elaboració pròpia.
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Gràfic 1. Percentatge de la participació de cada municipi en l'àrea d'estudi.

Percentatge del total de la superfície del municipi
inclòs en l'àrea d'estudi

20%

Àger
35%

Algerri
Camarasa
Ivars de Noguera

2%
3%

35%
5%

Os de Balaguer
Les Avellanes i
Santa Linya

Font: Elaboració pròpia.

Els principals municipis sobre els quals recau una major representació en el
treball són Àger i Os de Balaguer, junts sumen el 70% del total de les hectàrees
que compren l‘àrea d‘estudi. També assoleix una bona representació el
municipi de Les Avellanes i Santa Linya, amb el 20% del total. Aquests tres
municipis sumant conjuntament 21.462 hectàrees, és a dir el 90% del total de la
superfície de l‘àrea d‘estudi.
És per aquest motiu que aquests tres municipis seran els principals sobre els
quals recauran les mesures proposades.
L‘àrea total d‘estudi, s‘ha dividit en 4 subzones per tal de facilitar els processos
d‘execució durant el projecte i aprofundir més al detall, aquesta divisió s‘ha fet
segons els usos del sòl, ajudant-se dels límits naturals i artificials, com
carreteres i camins pel que respecta a límits artificials i dels rius Noguera
Ribagorçana a l‘oest i del Noguera Pallaresa a l‘est, pel que respecta als límits
naturals.
Cal destacar que aquestes 4 subzones d‘estudi, cadascuna envolta una de les
4 principals masses de la zona, de tal forma que en cada subzona d‘estudi s‘hi
troba una gran representació d‘arbrat forestal, agrupat en les principals serres
de la zona. Tot i que en el cas de la subzona número 4, que es troba entre Os
de Balaguer al nord, Algerri i Ivars de Noguera al sud, s‘hi troba la principal
massa arbustiva de la zona, essent superior a la massa forestal.
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Les pautes de delimitació de l‘àrea d‘estudi així com de les subzones d‘estudi,
es troben descrits en l‘apartat 5 – Metodologia.

Mapa 4. Subzones d'estudi incloses en l'àrea d'estudi principal.

Font: Elaboració pròpia segon cartografia de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat.

2.2.

Definició del problema i finalitat perseguida

Els principals objectius a seguir d‘aquest projecte, és la millora logística, sobre
la xarxa viària de camins, la qual basarem a partir de la carretera C-12, que
uneix aquesta àrea i la travessa pràcticament pel centre, i la qual uneix els dos
parcs de bombers de la zona com són Balaguer i Àger. A través de la qual
millorarem l‘accessibilitat dels vehicles d‘extinció d‘incendis a punts sensibles,
punts crítics, punts d‘aigua, etc.
També es vol evitar colls de botella en les diferents vies, és a dir, proporcionar
punts per girar els vehicles, punts o vorals per creuar-se diferents vehicles, unir
les diferents vies i fer-les circulars per tal de millorar la logística i accessibilitat
del servei d‘extinció d‘incendis.
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Per això, es pretén avaluar primerament, l‘estat actual de la xarxa viària en la
zona i classificar-la segons la codificació de la cartografia operativa dels
bombers, per tal de què un cop el projecte és trobí finalitzat, es pugui adoptar
per al seu ús diari i per tal d‘orientar les operacions de millora d‘aquesta xarxa,
així com en els diferents pobles i municipis afectats pel projecte i també al
Consell comarcal de la Noguera, el qual aporta mitjans econòmics per
aquestes finalitats.
També, s‘identificaran els punts crítics, a causa de la vegetació, clima, reclams
socials, etc. i els punts d‘aigua. Així com els diferents condicionants que hi
puguin haver en la zona com zones de protecció (PEIN, Xarxa Natura 2000,
Perímetres de protecció prioritària per a la prevenció d‘incendis forestals,
models de combustible i risc d‘incendis forestals, Àrees d‘interès faunístic i
florístic, Àrees d‘interès comunitari, etc.).
Un cop, classificada, identificada i valorarà la xarxa actual de camins, es
realitzarà un estudi on s‘integraran totes les variables anomenades i els
condicionants, per tal de proposar una millora d‘aquesta xarxa viària, amb
diferents actuacions. Aquestes actuacions també inclouran i es faran segons
criteris econòmics i l‘ordre prioritari a aplicar aquestes actuacions. Per tal, es
busca una triple valoració final, una proposta a escala global de totes les
actuacions necessàries en la xarxa viària de la zona, una valoració econòmica
de les diferents actuacions proposades i una valoració per a l‘ordre prioritari
d‘aplicació d‘aquestes actuacions. En aquesta valoració, també es contempla la
possible realització i disseny de noves vies forestals per al servei d‘extinció
d‘incendis, en cas de ser necessàries.
Un cop valorades i esmentades les actuacions finals recomanades, es pretén
donar una eina amb la qual emprendre i basar les diferents accions de gestió i
millora, per a la protecció de la zona tan forestal com soci turísticament, per a
les entitats locals, com els pobles inclosos en les diferents zones, el consell
comarcal de la Noguera i especialment per als parcs de bombers de Balaguer i
Àger, els quals aquest projecte els aportarà una millorà logística per tal de
poder realitzar una primera intervenció més eficaç i rapida.
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3. Descripció de la zona d’estudi
Per tal d‘obtenir una idea clara de la situació actual en l‘àrea d‘estudi s‘ha dut a
terme un estudi sobre els principals condicionants que es troben actualment a
l‘àrea del projecte, aquests condicionants són principalment zones de protecció
o a tenir en compte per algun motiu i on els seus límits es troben dins l‘àrea
definida en el present projecte, cal destacar que aquests condicionants
acostumen a estar recollits en les seves respectives lleis, donat que donen
alguna tipologia de protecció especial o concreta en la zona d‘estudi, entre
aquests condicionants estudiats es troba els espais protegits de la Xarxa
Natura 2000, PEIN, Hàbitats d‘Interès Comunitari, titularitat dels terrenys, etc.
També s‘ha avaluat l‘estat físic de l‘àrea d‘estudi així com els seus
condicionants naturals, relleu, clima, xarxa hidrològica, orientació, pendent, etc.
Així com la flora i fauna, característica de la zona aprofundint en les espècies
tant animals com vegetals protegides, amb perill per causa de diferents motius
o espècies d‘especial interès en l‘àrea.

3.1.

Condicionants a tenir en compte a l’àrea d’estudi

3.1.1. Espais de la Xarxa Natura 2000 i Pla d’Espais d’Interès
Natural
La nostra àrea d‘estudi, es caracteritza per estar protegida en els límits Est i
Oest, coincidint amb els vessants dels rius Noguera Ribagorçana i Noguera
Pallaresa-Segre. Amb menor intensitat al Nord i Sud, també es troba protegida
per aquest règim de protecció.

Aquests espais de protecció són:
Nord: Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana, emmarcada en els espais
de protecció del Prepirineu. Amb una extensió total de 32.424 hectàrees. De les
quals 2.501 hectàrees, es troben dins la zona d‘estudi i on ocupa un perímetre
de 25.617 metres.
Sud: Secans de la Noguera, emmarcada dins els espais de protecció
anomenats Espais de plana agrícola. Amb una extensió total de 8.928
hectàrees. De les quals 293 hectàrees, s‘inclouen en l‘àrea d‘estudi amb un
perímetre de 22.477 metres.
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Est: Aiguabarreig Segre – Noguera Pallaresa, també emmarcada en els
Espais del Prepirineu. Que ocupa una extensió total de 10.101 hectàrees. De
les quals 1.031 hectàrees, es troben dins la zona d‘estudi amb un perímetre de
17.461 metres.
Oest: Vessants de la Noguera Ribagorçana, que es troba dins els Espais del
Prepirineu i amb una extensió total de 6.527 hectàrees, on 5.645 hectàrees es
troben dins l‘àrea d‘estudi ocupant un perímetre de 65.914 metres.

Mapa 5. Mapa de les zones de protecció Xarxa 2000 i PEIN en l'àrea d'estudi i entorn.

Font: Elaboració pròpia a partir d'informació de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Cal destacar, que tots els municipis que conformen l’àrea d’estudi, tenen
la influència de la figura de protecció Xarxa Natura 2000 i PEIN.
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Les zones PEIN i Xarxa Natura 2000, tenen la mateixa delimitació i
nomenclatura, per tant, totes les zones esmentades anteriorment són PEIN i
Xarxa Natura 2000.

3.1.2. Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC)
Els Hàbitats d‘Interès Comunitari, són aquells hàbitats definits segons la
directiva hàbitats, com aquelles zones, terrestres o aquàtiques, diferenciades
per les característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són
totalment naturals com seminaturals i els quals compleixin alguna de les
següents característiques:


Que estiguin amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució
natural.



Que tinguin una àrea de distribució reduïda, a causa de la seva
regressió, o per les característiques intrínseques de l‘hàbitat.



Que siguin exemples representatius d'una o diverses de les regions
biogeogràfiques que són a la UE.

Dins d‘aquests Hàbitats d‘Interès Comunitaris, s‘hi troba una categorització
especial, que són els HIC prioritaris, aquests hàbitats són tots aquells que
estan amenaçats de desaparició en el territori de la Unió Europea, per tant se‘ls
aplica un esforç de conservació més elevat.
Cal destacar, que aquests Hàbitats (siguin prioritaris o no), estan catalogats
però no protegits en el conjunt del territori, per aquest motiu s‘ha de garantir la
seva inclusió en la Xarxa Natura 2000, per tal de protegir i conservar aquests
hàbitats.
En la Unió Europea, s‘hi troben 198 HIC, dels quals 61 són HIC prioritaris,
concretament a Catalunya s‘hi troben 94 Hàbitats d‘Interès Comunitari dels
quals 22 en són prioritaris.
Cada hàbitat, està catalogat i identificat en una fitxa, aquestes descripcions es
troben en l‘àmbit de Catalunya en l‘Informe sobre les correspondències entre
els hàbitats de Catalunya i els hàbitats d’interès comunitari.
Inicialment la classificació d‘aquests hàbitats es va basar amb la cartografia
CORINE, sota la Directiva 92/42/CEE, aquesta cartografia es modifica
constantment. Actualment la Directiva hàbitats es troba regulada per la
Directiva Hàbitats 97/62/CE.
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3.1.3. Àrea d’Interès Faunístic i Florístic
Es tracta d‘un mapa, elaborat pel Departament d‘Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, a partir de la suma de les àrees
més crítiques de totes les espècies de fauna i flora amenaçades de les quals
se‘n té informació amplia i detallada en tot el territori català. Totes aquestes
àrees crítiques, de risc o d‘interès de les diferents espècies de flora i fauna, i
s‘han agrupat en un perímetre anomenat Àrees d‘Interès Faunístic i Florístic.
Aquestes àrees, han sigut tingudes en compte en el moment de l‘elaboració
dels punts crítics i de cara a evitar possibles danys en aquestes àrees a causa
de les mesures proposades.
En la zona d‘estudi, s‘hi troben tres àrees definides com a àrees d‘interès
faunístic i florístic, la primera al Sud-est de la nostra àrea definida, que sesten
des d‘Ivars de Noguera i Algerri fins a Alberola i Tartareu, ocupant una extensió
d‘11.068 hectàrees, de les quals 4.579 hectàrees són dins l‘àrea d‘estudi. La
segona àrea d‘interès, està situada al Nord-est, en el barranc del Rei i el
barranc Fondo, amb una extensió total de 835 hectàrees, de les quals 467
hectàrees es troben dins l‘àrea d‘estudi, i la tercera àrea d‘interès es troba
ubicada al Nord-oest, els seus límits parteixen del poble d‘Àger, passant per La
Règola, La Baronia de Sant Hoisme, baixant a Figuerola de Meià i passant prop
de Santa Linya, pujant fins a Sant Josep de Fontdepou i tornant a Àger,
comprèn una superfície total de 7.078 hectàrees de les quals 4.249 hectàrees,
es troben dins l‘àrea d‘estudi. Finalment, unint les tres àrees d‘interès faunístic i
florístic que es troben dins l‘àrea d‘estudi, tenim 9.295 hectàrees, que es
tindran en compte per a l‘elaboració d‘aquest projecte. Cal destacar, que dels
sis municipis que formen part de l‘àrea d‘estudi, en tots ells hi ha representació
d‘Àrees d‘Interès Faunístic i Florístic.
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Mapa 6. Àrees d’interès faunístic i florístic en l’àrea d’estudi i els voltants.

Font: Elaboració pròpia a partir d'informació de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

3.1.4. Espais d’Interès Geològic
L'Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya (IEIGC) és una selecció
d'afloraments i llocs d'interès geològic que en conjunt testimonien l'evolució
geològica del territori català i que cal preservar com a patrimoni geològic.
Es considera Patrimoni Geològic el conjunt de recursos naturals no renovables
de valor científic, cultural o educatiu que permeten reconèixer, estudiar i
interpretar l'evolució de la història de la Terra i els processos que l'han
modelada.
Dins el perímetre de l‘àrea d‘estudi, trobem dos espais d‘Interès Geològic, els
dos espais estan situats en la part nord, tot i que un en cada extrem de l‘àrea
d‘estudi.


129 – Corçà i Vall d‘Àger



131 – La Règola i Vall d‘Àger
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Descripció dels Espais d’Interès Geològic, presents en la zona d’estudi:

Descripció segons les fitxes descriptives elaborades pel Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (Direcció
General del Medi Natural).

129 – Corçà i Vall d’Àger


Geozona del domini Pirinenc



Edat del material Cretaci superior, Paleocè i Eocè inferior.



Tipus de material, són formacions sedimentàries d‘especial rellevància.

Els relleus de la geozona són moderats. Pel nord, la geozona està limitada per
la petita serra del Castell de Corçà, que arriba a una cota de 714 m. La part
central de la geozona, on se situa la vila de Corçà, correspon a una àmplia vall
encarada cap al Noguera Ribagorçana (extrem occidental de l'anomenada vall
d'Àger). En aquest riu, el nivell de les aigües del pantà de Canelles es troba a
una cota als voltants de 500 m. Cap al sud, la geozona limita amb els primers
contraforts dels Monts de Millà.
La geozona de Corçà-Vall d'Àger es troba a la part central del Pirineu
meridional, zona constituïda per roques mesozoiques i terciàries afectades per
plecs i encavalcaments vergents cap al sud. Estructuralment se situa en
l'anomenat sinclinal d'Àger, localitzat a la part nord de la unitat de les Serres
Marginals i pel davant de l’encavalcament del Montsec. Els materials que
afloren en l'esmentat sinclinal, objecte de la geozona, corresponen al Cretaci
terminal (fàcies garumnianes), Paleocè i Eocè inferior.
L'estructura sinclinal es va formar contemporàniament a la sedimentació
d’aquests materials, com indiquen les variacions de gruix dels estrats. [1]
Font: Descripció segons les fitxes descriptives elaborades pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (Direcció General del Medi Natural).

131 – La Règola i Vall d’Àger


Geozona del domini Pirinenc



Edat del material Paleogen



Tipus de material, són formacions sedimentàries d‘especial rellevància.
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En aquesta geozona s’hi poden distingir dos sectors que, formant part d’una
mateixa unitat estratigràfica (sistema deposicional), estan separats en l’espai.
El més oriental correspon a la zona anomenada de les Alteres (l’Altera)
corresponent a un serrat situat a llevant del poble de la Baronia (geòtop 4). El
més occidental al poble de la Règola i les seves rodalies. En el primer hi ha
situat un geòtop que s’ha anomenat de les Alteres. En el segon, tres geòtops:
un a l’entrada del poble de la Règola (camí de can Xató, geòtop 1), el segon
darrere de cal Viudo, casa aïllada situada al fons del riu Fred (geòtop 2) i un
tercer geòtop que correspon al petit penya-segat damunt el qual hi ha construït
el poble i el limita per migjorn i que s’estén fins al paratge anomenat Tubany,
després del bancal de Franxet (geòtop 3).
Està formada per materials terrígens de l’Eocè inferior dipositats en un medi
deltaic la configuració del qual ve imposada per la paleogeografia de la zona:
un solc alineat de llevant a ponent marcat pel paleorelleu del Montsec que
afilera tots els aports que vénen de llevant per anar reblint la conca
sedimentària de Tremp-Jaca-Pamplona.
El seu interès principal és que l’erosió ha deixat al descobert un aparell deltaic,
a molt petita escala (d’una vintena de kilòmetres en una secció longitudinal),
dominat en molts moments per les marees (estuari) que han imprès la seva
característica
sedimentació
als
materials
aportats
pel
paleoriu.
Els exemples de sedimentació mareal amb les formes d’estratificació i la
ciclicitat típica de les àrees intramareals, han estat preservats en el rocam amb
molt detall. Per això tan sols els afloraments tenen un gran interès científic i
sobretot didàctic.
L’anàlisi del sistema deposicional, delta dominat per l’acció de les marees
(estuari), a molt petita escala, és un valor afegit a l’estudi de la sedimentació
intramareal (geòtops 1, 2, i 3) i la submareal (geòtop 4).
Geòtop 1 – Camí de Can Xató: A l’entrada del poble de la Règola hi ha un talús
vertical en el qual afloren els gresos i llims de l’Eocè inferior amb una
estratificació típicament mareal.
Geòtop 2 – Cal Viudo: Aquest geòtop complementa el del camí de can Xató pel
que fa a les formes més típiques d’estratificació originada per les marees.
Correspon a un talús vertical del marge esquerre d’un petit barranc a migjorn
de cal Viudo. Les formes d’estratificació corresponen a sigmoides mareals amb
l’estructuració interna molt ben preservada.
Aquest aflorament, un dels millors del món d’aquest tipus d’estratificació, ha
servit per a definir el tipus d’estratificació sigmoïdal.
Font: Descripció segons les fitxes descriptives elaborades pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (Direcció General del Medi Natural).
24

Millora de la xarxa viària de camins, en la comarca de la Noguera (Lleida, Catalunya)

Geòtop 3 – Tubany, marge esquerre del riu Fred: Les observacions es realitzen
en un talús (en molts punts verticalitzat) que correspon al reompliment d’una
ampla depressió erosiva (uns 500 m d’aflorament) oberta entre materials
dominantment fangosos i sorrencs dipositats en una plana intramareal.
Aquesta depressió erosiva s’ha interpretat com la vall d’un petit riu, en una
zona deltaica, per on hi dominava l’acció dels corrents mareals sobre els
fluvials. Aquests darrers aportaven el sediment a la conca i els de marea els
anaven retreballant i imprimint el seu propi segell.
Font: Descripció segons les fitxes descriptives elaborades pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (Direcció General del Medi Natural).

Mapa 7. Espais d’Interès Geològic en l'àrea d'estudi i en les proximitats.

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació cartogràfica del Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i de l’ICC.

L‘àmbit normatiu referent a la protecció del patrimoni geològic, és una mica
difús, ja que la zona també esta considerada com a Espai d‘Interès Natural
(PEIN), la qual cosa els Espais d‘Interès Geològic, en qualitat de patrimoni
natural, hauria d‘estar lligada en els PEIN, però donat que els PEIN, són
considerats documents per a la protecció del patrimoni natural, basats en
criteris essencialment de conservació de la biodiversitat, aquest no abasta de
forma completa la conservació del patrimoni geològic.
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3.1.5. Perímetre de protecció prioritària
Els perímetres de protecció prioritària (PPP) o sectors de risc, són àmbits
territorials amb un gran perill d‘incendi forestal a més a causa de la continuïtat
de la massa forestal, poden patir incendis forestals que es poden convertir en
grans incendis forestals (GIF), aquests grans incendis forestals afecten a més
de 500 ha. Els límits d‘aquestes zones es corresponen amb grans
infraestructures de la xarxa viària de comunicacions, corredors no forestals
ocupats per conreus, nuclis de població i segons la xarxa hidrogràfica.
Cal destacar que actualment, gran part de l‘activitat de prevenció d‘incendis es
concentra en els perímetres de protecció prioritària (PPP).
L‘objectiu principal d‘aquests perímetres és planificar les mesures necessàries
per a definir una planificació integral per a tota l‘àrea definida, en la qual
s‘identifiquen totes les infraestructures destinades a la prevenció d‘incendis
forestals en el conjunt de la zona.
Actualment, també té importància el Pla de prevenció d‘incendis forestals (PPI),
que és una eina on es defineixen els criteris per ordenar la gestió
d‘infraestructures destinades a la prevenció, reducció de la vulnerabilitat i
minimització l‘emergència produïda pels incendis forestals.
De la mateixa manera que els PPP, l‘objectiu principal del PPI és planificar i
dimensionar una sèrie d‘infraestructures per evitar o minimitzar l‘avanç sobre la
continuat d‘un gran incendi forestal (GIF).
El PPI és utilitzat com a base de decisió de les inversions directes que la
Direcció General del Medi Natural fa en prevenció d‘incendis sobre el territori.
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Mapa 8. Perímetres de protecció prioritària a Catalunya.

Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya, i Pla INFOCAT.

En la comarca de la Noguera, s‘hi troben definits tres límits de protecció
prioritària, aquests perímetres són:


L1: Montsec d‘Ares



L2: Montsec de Rúbies i Sant Mamet



L6: Montclús i Serra Llarga

Taula 3. Perímetres de protecció prioritària dins la comarca de la Noguera.

Codi

Nom

Sup.
Forestal (ha)

Sup. No
forestal (ha)

Sup. Total
(ha)

L1

Montsec d‘Ares

23.002

4.551

27.554

L2

Montsec de Rúbies i Sant Mamet

36.746

13.966

50.711

L3

Rialb i Serra d‘Aubenç

33.610

8.829

42.439

L4

Biosca, Basella i Pinell de Solsonès

23.886

13.109

36.995

L6

Montclús i Serra Llarga

30.830

13.973

44.802

Font: Elaboració pròpia a partir del Pla INOCAT.
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Els PPP, L1 (Montsec d‘Ares) i L2 (Montsec de Rúbies i Sant Mamet), limiten
directament amb l‘àrea d‘estudi i per tant amb el PPP L6 (Montclús i Serra
Llarga).
Cal destacar, que tota l‘àrea d‘estudi es troba dins del Perímetre de Protecció
Prioritària L6 - Montclús i Serra Llarga, és a dir les 23.891 ha que engloba
aquest projecte són dins un PPP. Per aquest motiu s‘ha prestat especial
atenció a les definicions i classificació descrita en aquests pla. També cal
destacar, que les mesures proposades en aquest projecte, poden ser aplicades
i sufragades per l‘òrgan territorial que controla i coordina els Plans dels
Perímetres de Protecció Prioritària.

Mapa 9. Perímetres de Protecció Prioritària, en la comarca de la Noguera.

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l’ICC i dades del Pla INFOCAT i
departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya.

3.1.6. Titularitat del terreny
La major part dels terrenys de l‘àrea d‘estudi, són de titularitat privada, a la qual
li correspon el 61% de la superfície que equival a 14.580 hectàrees, la resta de
la superfície és de titularitat pública i es troba repartida entre l‘Estat amb un
28

Millora de la xarxa viària de camins, en la comarca de la Noguera (Lleida, Catalunya)

16% i 3.759 hectàrees, Generalitat de Catalunya amb un 9% del total de la
superfície i 2.116 hectàrees i finalment sobre els Ajuntaments amb el 14%
restant i 3.440 hectàrees, on la major part pertanyen a Àger on l‘ajuntament és
titular de 3.062 hectàrees, que corresponen a un 13% del total de la superfície
de l‘àrea d‘estudi.

Gràfic 2. Distribució en percentatges de la titularitat dels terrenys en l'àrea d'estudi.

Percentatge de la titularitat dels terrenys en l'àrea
d'estudi
Generalitat de Catalunya
Privat
Algerri
Os de Balaguer

Privat
61%
Ajuntaments
14%
Estat
16%

Generalitat de
Catalunya
9%

Estat
Àger
Ivars de Noguera

Àger
13%

Algerri
1%
Ivars de
Noguera
0%
Os de
Balaguer
0%

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de les Forest de Catalunya del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Cal destacar que tan sols els terrenys de titularitat dels ajuntaments disposen
de plans d‘ordenació, a més les forests de les quals l‘ajuntament d‘Àger n‘és el
titular, estan incloses en el Catàleg de Forests d‘Utilitat Pública (CUP).
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Mapa 10. Titularitat dels terrenys en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de les Forest de Catalunya del
Departament d’Agricultura , Ramaderia i Pesca.

Taula 4. Instruments d'ordenació en els municipis que conformen l'àrea d'estudi.
Forest

Titular

Municipi

Codi
CUP

Elenco

Conveni

Superfície
(ha)

Tipus
d’instrument

Any
d’aprovació

Comunals d'Ivars
de Noguera

Municipal

Ivars de
Noguera

-

-

No

11,78

-

-

Rodamilans,
Sisquella i altres

Municipal

Algerri

-

3079

Si

233,77

Projecte
d‘ordenació

2007

Mont

Municipal

Àger

23

-

Si

256,97

Pla tècnic de gestió
i millora forestal

2007

Aubach

Municipal

Àger

21-B

-

Si

393,23

-

-

Aspres

Municipal

Àger

21-A

-

Si

803,83

-

-

Garriga

Municipal

Àger

22

-

Si

1.608,16

Projecte
d‘ordenació

2005

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de les Forest de Catalunya del
Departament d’Agricultura , Ramaderia i Pesca.
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3.2.

Estat natural

3.2.1. Medi físic
3.2.1.1.

Clima

El clima de la Noguera, és del tipus mediterrani continental sec, tot i que al
límit Nord de la comarca, és del tipus mediterrani prepirinenc occidental, a
causa de la presència del Montsec i de la seva altitud.
La precipitació mitjana anual, és escassa, entre 400 mm i 550 mm. Els valors
de precipitació més baixos, es troben a la part central de la comarca, i els més
alts a la part Nord, a mesura que ens anem apropant al Montsec, on s‘hi troba
els valors més alts (700 mm).
Aquestes pluges, es concentren en la primavera i tardor, situant el màxim del
règim pluviomètric estacional (RPE) en els equinoccis, especialment en la
primavera.
Les temperatures són fredes a l‘hivern, amb mitjanes de 3 a 5 ºC, on es pot
baixar dels 0 ºC amb facilitat, i períodes de gelades entre Octubre i Abril. Pel
que fa, als estius, són càlids amb mitjanes per sobre els 25 ºC. Assolint a la
part Sud de la comarca temperatures per sobre els 30 ºC i més baixos de 23
ºC, a la zona del Montsec.
Aquestes variacions de temperatura, determinen una amplitud tèrmica de 17 a
20 ºC.
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Imatge 1. Divisions climàtiques de Catalunya.

Font: Servei Meteorològic de Catalunya.

Dades de l’observatori d’Os de Balaguer – Monestir de les Avellanes
Aquestes són dades reals de l‘observatori dels últims anys. S‘ha agafat
l‘observatori d‘Os de Balaguer – Monestir de les Avellanes, com a representatiu
de les dades per a realitzar aquest projecte, ja que és el més similar a les
condicions que tenim en la nostra zona d‘estudi i s‘hi troba dins l‘àrea límit
d‘estudi. Tot i que també disposem d‘altres observatoris, que poden ser fiables i
amb condicions similars com són l‘observatori de Camarasa, Algerri i Baldomar.
Algerri s‘ha descartat per trobar-se més al Sud i perquè té una major influència
de la zona coneguda com a secans de la Noguera, tot i ser al límit de l‘àrea i
Camarasa i Baldomar s‘han descartat perquè tot i tenir condicions molt similars
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respecte a la topografia i l‘altitud, es troben en una altra conca hidrogràfica que
és la que es troba entre el Segre i el Noguera Pallaresa.
Imatge 2. Ubicació de l'observatori d'Os de Balaguer - Monestir de les Avellanes.

Font: Servei Meteorològic de Catalunya.

Estudi climatològic històric:
Segons dades reals dels últims 29 anys fins a l‘actualitat, a la comarca de la
Noguera hi ha agut una variació en les condicions climàtiques típiques de la
zona, provocant un augment en la Temperatura de la zona de 0,2 ºC, que tot i
semblar poc, es troba unit a una disminució de la precipitació en la zona de 58,1 mm, fet que provoca una major sequera en els períodes estivals, agreujant
així l‘estrès hídric de la massa on augmenta el risc d‘incendi forestal.
Analitzant les dades de forma desglossada, trobem un augment de la
temperatura en tots els camps, la temperatura mitjana de les màximes
absolutes ha augmentat 1,2 ºC, la temperatura màxima mitjana del mes més
càlid ha augmentat en 0,8 ºC i la temperatura màxima mitjana ha augmentat en
1 ºC. Per contra les temperatures mínimes també han disminuït, la temperatura
mínima mitjana ha descendit 0,6 ºC, la temperatura mínima mitjana del mes
més fred ha disminuït 0,5 ºC i la temperatura mitjana de les mínimes absolutes
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també ha descendit en 0,4 ºC. Fet que ha provocat que actualment el Gener es
consideri un mes amb gelades segures. Tot i que la temporada de gelades
probables continua sent dels mesos de Setembre a Abril (ambdós inclosos).

Gràfic 3. Gràfic comparatiu de l’evolució de les dades climàtiques de la comarca de la
Noguera.

Font: Servei Meteorològic de Catalunya.

Estudi dels vents en l’àrea d’estudi:
La màxima direcció dels vents en la zona correspon a una direcció Est i NordEst, podríem dir que la màxima direcció i la més habitual en la zona de l‘estudi,
es troba a 68 graus respecte el Nord.
Tot i que, la direcció predominant, no és la de major velocitat. La direcció Est,
té una velocitat mitjana de 1,8 m/s i la direcció Nord-Est de 1,2 m/s. La màxima
velocitat mitjana correspon a la direcció Nord-Oest amb 1,9 m/s i Oest amb 1,3
m/s. La velocitat mitjana del vent a la zona és d‘1,4 m/s.
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Gràfic 4. Gràfic dels vents que trobem en l'àrea d'estudi.

Font: Servei Meteorològic de Catalunya.
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Dades climatològiques dels últims anys, concretament a l’any 2014, per
veure la tendència actual en l’àrea d’estudi
Taula 5. Valors meteorològics en l'àrea d'estudi de l'any 2014.

Paràmetre

Valors

Precipitació acumulada (PPT)

657,8 mm

Temperatura mitjana (TMM)

13,8 ºC

Temperatura màxima mitjana (TXM)

20,3 ºC

Temperatura mínima mitjana (TNM)

8,0 ºC

Temperatura màxima absoluta (TXX)

35,4 ºC (18/07/2014)

Temperatura mínima absoluta (TNN)

-5,7 ºC (30/12/2014)

Velocitat mitjana del vent (a 6 m)

1,4 m/s

Direcció dominant (a 6 m)

E

Humitat relativa mitjana
Mitjana de la irradiació solar global diària

69 %
17,1 MJ/m2

Font: Servei Meteorològic de Catalunya.

Valoració de les precipitacions (mm) i temperatura (ºC):
Gràfic 5. Gràfic de les precipitacions i temperatures mitjanes en l'àrea d'estudi.

Font: Servei Meteorològic de Catalunya.
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Les precipitacions en la zona segons les dades del 2014, és varen acumular al
mes de Novembre i Setembre (a la tardor), m‘entres que a la resta de l‘any es
van mantenir similars, sense tenir una primavera destacada.

Anàlisi sobre la Temperatura mínima mitjana (TNM) i Temperatura màxima
mitjana (TXM):
Gràfic 6. Gràfic de les precipitacions i temperatures màximes en l'àrea d'estudi.

Font: Servei Meteorològic de Catalunya.

Les temperatures màximes, es concentren en els mesos d‘estiu (típic de l‘àmbit
mediterrani), durant Juny, Juliol i Agost, la mitja de les temperatures màximes
era de 30 ºC. Fet, que provoca més possibilitats d‘incendis durant aquells
mesos. Respecte a la mitjana de les temperatures mínimes, aquesta es troba
sobre els 15 ºC, la qual cosa ens dóna una temperatura durant els mesos
d‘estiu de 15 ºC a 30 ºC.
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Anàlisi de la Temperatura mínima absoluta (TNN) i Temperatura màxima
absoluta (TXX):
La temperatura màxima dels mesos d‘estiu de l‘any 2014, va ser de 33 ºC, 35,4
ºC i 34 ºC, per als mesos de Juny, Juliol i Agost, respectivament. Són dades
que demostren una clara zona de temperatures molt elevades durant l‘estiu,
que lligat amb les poques pluges, augmenta el risc d‘incendis durant l‘estiu.

Gràfic 7. Gràfic de les precipitacions mínimes absolutes i de les temperatures màximes
absolutes en l'àrea d'estudi.

Font: Servei Meteorològic de Catalunya.
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3.2.1.2.

Relleu

L‘àrea d‘estudi, està formada per un conjunt de serres llargues amb petites
conques al llarg d‘aquestes, normalment la direcció d‘aquestes serres és del
Nord-oest al Sud-est, tot i que més proper a l‘horitzontal. L‘orientació
d‘aquestes serres, és deu a la influència dels rius Noguera Ribagorçana i
Noguera Pallaresa, també la Serra del Montsec té aquesta orientació.
Aquests tres elements de relleu descrits, són els que condicionen en major
mesura i donen forma a la nostra àrea d‘estudi, donant petites variacions de
microclima i de relleu en general.
En el conjunt de l‘àrea d‘estudi, trobem tres serres o conjunts de barrancs
principals, el de major extensió i altitud mitjana el trobem al Nord de l‘àrea
d‘estudi, format principalment per dues serres la Serra de Millà a la part Oest,
tocant al Noguera Ribagorçana i la Serra del Montclús a la zona entre el Port
d‘Àger i Àger, de la qual en surten dues serres de menor dimensió que aniran a
parar al Noguera Pallaresa, on s‘hi troba el pantà de Camarasa, que són Les
Serretes al Nord i el Serrat de la Palomera més al Sud, aquestes serres formen
un llarg massís que uneix els dos rius i que discorre paral·lelament al Montsec
en el seu vessant Sud, amb una longitud aproximada als 18 kilòmetres. Cal
destacar que per la unió de la Serra de Millà i la Serra del Montclús s‘hi troba
la carretera principal de la vall d‘Àger la C-12.
La segons serra principal, es troba ubicada al centre de l‘àrea d‘estudi, entre
els municipis de Els Masos de Milà, Alberola i Tartareu, estenent-se fins a
l‘Oest a tocar del riu Noguera Ribagorçana entre el pantà de Canelles i el de
Santa Anna. Està format per la Serra de Blancafort i la Cresta de Montdeví (on
si troba el cim Punta d‘Óssos de 1.014 m).
L‘última serralada principal, és la que està situada més al Sud i íntegrament
dins el terme municipal d‘Os de Balaguer, i entre els límits del pantà de Santa
Anna i la carretera C-12, està format per la Serra de Sant Miquel al Nord, el
Barranc de Sant Salvador a l‘Oest (on s‘hi troba el conjunt de cims Tossal de
les Euques 998 m, Tossal de la Guàrdia 991 m, Los Picons 949 m i Motessor
amb 1.034 m que és el cim més alt de la zona d‘estudi), i al Sud-est per la
Serra de la Guineu i la Serra d‘Os.
En la nostra àrea d‘estudi s‘hi troben diferents serres d‘altitud i longitud més
petites. Els punts més elevats es troben entre els 1.000 i els 1.100 metres
sobre el nivell del mar. N‘hi trobem quatre, dividits en tres serrats. El punt més
elevat de l‘àrea d‘estudi és Motessor amb 1.034 metres respecte al nivell del
mar, aquest cim està envoltat per altres de menor altitud (Tossal de les Euques
998 m, Tossal de la Guàrdia 991 m i Los Picons 949 m), aquest conjunt de
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cims està situat al Sud de l‘àrea d‘estudi, en la confluència entre la Serra de
Sant Miquel i el Barranc de Sant Salvador, al terme municipal d‘Os de
Balaguer.
El segon cim que supera els 1.000 metres es Puig de Milà, amb 1.025 metres
sobre el nivell del mar, aquest cim es troba en la Serra de Millà al terme
municipal d‘Àger, en la mateixa serra s‘hi troba també dos cims que superen
els 1.000, els dos molt propers que són Pla de les bruixes amb 1.015 m i Coll
de Morell amb 1.003 m.
Finalment, l‘últim cim que supera els 1.000 el trobem també al terme municipal
d‘Os de Balaguer, l‘anomenat Punta d‘Óssos amb 1.014 m.
Els punts més baixos corresponen a la confluència entre els límits de l‘àrea
d‘estudi i els vessants dels rius Noguera Ribagorçana i Noguera Pallaresa.
Per tant, la variació de l‘altitud en l‘àrea d‘estudi va dels vora 400 m als 1.034
m, tot i que la majoria de les altituds de l‘àrea d‘estudi es troben entre els 450 m
i els 850 metres sobre el nivell del mar aproximadament.

Mapa 11. Model Digital d'Elevacions en l'àrea d'estudi i els voltants.

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Pel que fa a l‘orientació de l‘àrea d‘estudi tenim multitud d‘orientacions, a causa
de la gran quantitat i torrents que conformen la zona, tot i que es poden distingir
clarament els diferents massissos, que conformen l‘agrupació de torrents i
barrancs. Tot i que l‘orientació amb menys representació en la zona d‘estudi és
l‘Oest, això es deu al fet que les serres tenen una major altitud en la zona dels
vessants Est del Noguera Ribagorçana i com que aquestes serres també tenen
una alineació en direcció Nord-oest cap a Sud-est, que s‘assimila a depreciació
de l‘altitud en aquella direcció provoca una forma de llança en les serres que
apunten en la direcció Sud-est esmentada.

Mapa 12. Mapa d’orientacions en l'àrea d'estudi i voltants.

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Respecte als pendents que es troben en la zona, es caracteritza per tenir una
major pendent al llarg dels diferents conjunts de serres anteriorment
esmentades i sobretot en el vessant Est del Noguera Ribagorçana, on es
concentren els pendents màxims, sent pràcticament constants els pendents de
més del 25%. A l‘extrem Est de l‘àrea d‘estudi, coincidint amb la part central i el
vessant Oest del Noguera Pallaresa, hi trobem una zona on predominen els
pendents compresos entre el 15 i el 25%. En aquesta plana, s‘hi troba la
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carretera C-12, que fa de divisòria entre la zona de major pendent i la de menor
pendent i és on s‘hi troben les principals poblacions de la zona com Fontdepou,
Sant Josep de Fontdepou, Vilamajor, Les Avellanes, i prolongant-se cap al Sud
fins a Castelló i Gerb, unint així aquesta plana amb la plana de Lleida i els
secans de la Noguera.

Mapa 13. Mapa dels tipus de pendent en l'àrea d'estudi i els voltants.

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

3.2.1.3.

Geologia

En el límit superior de l‘àrea d‘estudi, troben una àmplia franja de calcàries
bioclàstiques, en aquesta franja es troben la Serra de Millà i el Serrat de la
Palomera, que travessen d‘Oest a Est l‘àrea d‘estudi, i s‘uneixen al pas de la
carretera C-12 a l‘altura de Fontdepou.
Aquesta zona nord, segueix un patró horitzontal en la diferenciació dels
diferents materials geològics, aquesta orientació es dóna a causa del Montsec,
ja que és paral·lel a aquests límits. Principalment estan formades per gresos i
calcàries.
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La zona centre i sud de l‘àrea d‘estudi, no segueix cap patró definit, tot i que sí
que es troben diferents límits geològics agrupats al voltant de la Serra de Sant
Miquel, la qual és d‘origen calcari.
Cal destacar, que entorn del 70% de l‘àrea d‘estudi correspon a material
calcari. Tot i que també trobem conglomerats i gresos en bona part de la
superfície de l‘àrea d‘estudi. La resta de materials, es troben de forma més
dispersa sobre l‘àrea d‘estudi, tot i que molts d‘ells es concentren a la conca del
riu Farfanya, en ella destaquen les argiles, els còdols, els llims i les dolomies.

Mapa 14. Descripció dels materials geològics presents en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya.

La principal era present en l‘àrea d‘estudi, és el Mesozoic, tot i que té una
superfície força similar a l‘era del cenozoic, si bé les dues eres pertanyen al
mateix eó (el Fanerozoic), el Mesozoic (que data de fa 251 a 99,6 milions
d‘anys) és anterior al Cenozoic (que data de fa 65,5 milions d‘anys a 11.430
anys, data del final de l‘edat glacial i l‘inici de la civilització). A ulls de la
geologia es considera que aquestes formacions són joves i en la qual ens
trobem actualment.
En el Mesozoic, s‘hi troba el Quaternari (de 65,5 a 33,9 milions d‘anys) i el
Paleogen (de 23,03 a l‘època actual), aquestes formacions més recents per al
Paleogen es troben en la Vall d‘Àger entre els peus del Montsec i el poble
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d‘Àger en la zona nord de l‘àrea d‘estudi, entre el poble de Tragó de Noguera i
Tartareu en el centre de l‘àrea d‘estudi i en el Barranc de Vila-seca al Sud de
l‘àrea d‘estudi, m‘entres que les formacions més recents pertanyen al
Quaternari i estan situades sobre el poble d‘Alberola, Vilamajor i els barrancs
de la Sardina i del Reguer sota el municipi de Tartareu.
Aprofundint més en l‘escala temporal, trobem que el material geològic més
antic està situat entre Vilamajor i Os de Balaguer i data del Triàsic superior
entorn dels 228 milions d‘anys, per contra la zona esmentada anteriorment del
Barranc de la Sardina i del Reguer, és l‘àrea amb material geològic més recent
i data de l‘Holocè, que se situa a la fi de l‘edat glacial fa 11.500 anys
aproximadament.

Mapa 15. Mapa de les diferents eres geològiques presents en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya.
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Mapa 16. Mapa dels diferents períodes geològics presents en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya.
Mapa 17. Mapa de les diferents èpoques geològiques presents en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya.
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3.2.1.4.

Hidrologia

L‘àrea d‘estudi està conformada principalment per tres conques, d‘oest a est hi
trobem la conca del Noguera Ribagorçana, la conca del Noguera Pallaresa i la
conca del Segre, cadascuna d‘elles encapçalada pel riu que dóna nom a la
conca.
Les conques del Noguera Pallaresa i del Noguera Ribagorçana, són afluents
del riu Segre, que dóna nom a la conca del Segre, que alhora és un afluent del
riu Ebre, on s‘hi uneix a Mequinensa, per tant, les conques que tenen
representació en l‘àrea d‘estudi, pertanyen a la Conca de l’Ebre. El primer riu
en ajuntar-se amb el Segre, és el Noguera Pallaresa, a l‘altura de Camarasa,
en un punt proper al Sud-est de la nostra àrea d‘estudi. La unió entre el Segre i
el Noguera Ribagorçana, es produeix bastant al Sud de l‘àrea d‘estudi, al terme
municipal de Corbins al Segrià.

Imatge 3. Conca de l'Ebre.

Font: Confederació hidrogràfica de l'Ebre (CHEBRO).
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Mapa 18. Conques hidrogràfiques i rius principals en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de la confederació hidrogràfica de l’Ebre i
de l’ICC.

Els rius Noguera Pallaresa i Noguera Ribagorçana, delimiten l‘àrea d‘estudi
com s‘ha explicat anteriorment, però cal destacar que a part d‘usar-se com a
límits, tenen una importància sobre el relleu molt gran, ja que a ells, hi va a
parar tota l‘aigua recollida en les conques que conformen l‘àrea d‘estudi, és a
dir són els receptors finals de l‘erosió i de l‘aigua recollida en l‘àrea d‘estudi que
no sedimenta o s‘infiltra al sòl, en ella.
A escala més petita de les 3 conques principals que es troben en l‘àrea d‘estudi
i de totes les conques secundàries que desemboquen als rius Noguera
Pallaresa o Noguera Ribagorçana, trobem que l‘àrea d‘estudi, està formada per
multitud de conques i barrancs, a causa del relleu i de l‘orientació de les
diferents serres, donant lloc a un terreny amb moltes conques petites i estretes,
que poden esdevenir punts clau o crítics, en la ignició o com a modificadors
d‘algun incendi forestal.
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Mapa 19. Mapa de la xarxa hídrica en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de la confederació hidrogràfica de l’Ebre i
de l’ICC.

En l‘àrea d‘estudi, trobem multitud de cursos d‘aigua, que acaben esdevenint
barrancs i torrents, que mereixen una atenció especial, d‘aquests en destaquen
dos, ja que acaben esdevenint en rius, el més gran de tots el riu Farfanya i
l‘altre el riu Fred de Pui, la resta de torrents de l‘àrea d‘estudi, acaben
desembocant directament als rius Noguera Ribagorçana o Noguera Pallaresa.
El principal de tots ells és el riu Farfanya, el qual neix al poble de Tartareu, per
la unió de dos barrancs principals, un d‘ells provinent d‘Alberola (Barranc del
Reguer) i l‘altre de Vilamajor (Barranc de Comallonga, Barranc de Sardina i
Barranc d‘Espinau), i posteriorment se l‘hi uneixen en Barranc de Vila-seca i el
rierol dels Baulons, esdevenint així en la principal conca que trobem en l‘àrea
d‘estudi.
Al Nord, s‘hi troba el riu Fred de Pui, que discorre en sentit d‘Oest a Est pels
pobles d‘Àger (on neix), La Règola i Sant Just, desembocant al Noguera
Pallaresa. Està format per la unió de diferents barrancs com són, B. de les
Fontetes, B. del Corb, B. de Peguer, B. de Borrell, B. de Morà, B. de la Règola,
B. dels Escambrots i B. de lo Barrancot.
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Pel que fa a les conques, com s‘ha comentat anteriorment s‘agrupen formant
quatre serres importants en la zona d‘estudi (descrites anteriorment), les estan
formades per l‘agrupació de petites conques que formen els barrancs i torrents
secundaris que també s‘ha comentat anteriorment, que s‘agruparien en els
quatre rius i barrancs principals. Però a l‘interior d‘aquests s‘hi troben multitud
de conques de dimensió molt més petita i amb orientacions variares al llarg
dels torrents principals, fet que provoca que l‘àrea d‘estudi esdevingui una zona
abrupta on s‘hauran de tenir en compte aquestes petites conques
(especialment les d‘orientació Sud, ja que són les que tenen un efecte més
negatiu en la ignició i propagació d‘incendis forestals quan bufa vent del Sud,
que és sec i càlid (aquest factor important es comentarà més endavant)).

Mapa 20. Mapa de les principals conques hídriques en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Mapa 21. Conques amb orientació Sud en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

3.2.2. Medi biòtic
3.2.2.1.

Flora

La vegetació principal de l‘àrea d‘estudi, està formada per massa forestal i
matollar. S‘hi troba una ampla varietat d‘espècies vegetals, amb una
excepcional biodiversitat, conseqüència de les diferències ambientals que hi ha
entre el vessant nord, amb vegetació euro-siberiana i, el sud, amb clima
mediterrani.
La zona Sud del Montsec, hi predominen les zones de solana i un clima sec, on
l'arbre dominant és l'alzina i s'hi estenen les màquies, zones formades per
arbusts alts i on no hi arrelen gaires plantes.
Als vessants Nord, de les petites serres de la zona, que són més ombrívoles i
humides hi predominen les rouredes i pinedes amb un sotabosc dens que
conserva la humitat del sòl.

50

Millora de la xarxa viària de camins, en la comarca de la Noguera (Lleida, Catalunya)

A les diferents zones d‘obaga i més humides de la zona s‘hi poden trobar s'hi
poden trobar diverses varietats de bolets comestibles, en anys favorables.
A causa que s‘hi troben matollars alts, hi ha una gran quantitat d‘arbusts
aromàtics, els quals donen un toc fresc i més acollidor a aquesta zona de secà.
Aquestes herbes aromàtiques estan molt valorades, per a la gent de la zona i el
turisme que s‘hi troba. Les principals espècies són la farigola, el fonoll, la
menta, l'orenga, el romaní i la sajolida, aquestes herbes tenen un aprofitament
tan decoratiu, olfactiu i culinari, per la gent de la zona.

Arbres monumentals:
A la zona d‘estudi, als peus de Montsec i en terme municipal d‘Àger, s‘hi troba
un arbre monumental d‘interès nacional, el Roure del Corb del Montardit
(Quercus faginea subsp. Faginea).
Mapa 22.Ubicació del Roure (Quercus faginea subsp. Faginea) del Corb de Montardit.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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També en trobem un altre al terme municipal de Les Avellanes i Santa Linya,
anomenat l‘Alzina dels pous (Quercus ilex subsp. ballota), i es troba
concretament a l‘inici del barranc del Salat.

Mapa 23. Ubicació de l’Alzina dels pous (Quercus ilex subsp. Ballota).

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Imatge 4. Imatge dels arbres monumentals que es troben en l'àrea d'estudi. A l'esquerra
el Roure del Corb de Montardit i a la dreta l'Alzina dels Pous.

Font: Arbres monumentals de Catalunya, segons el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Tot i que també, s‘hi troba una àmplia mostra d‘arbres singulars.
L‘àrea d‘estudi també acull, flora d‘un caràcter especial com l‘endemisme
Petrocoptis Montsicciana, es tracta d‘una petita cariofil·làcia perenne de flors
violades, que habita en les parets verticals i balmes de roca calcària entre
altres espais dels Congostos de Terradets i Mont-rebei, es tracta d‘una espècie
amenaçada.
Pel que fa a la vegetació més forestal de la zona, predomina l‘alzina, on s‘hi
troben dues espècies el roure martinenc (Quercus pubescents) i el roure de
fulla petita (Quercus faginea), tot i que també hi ha força presència de roure
africà (Quercus canariensis), l‘alzinar domina tota la vall i l‘àrea d‘estudi, sent el
tipus de vegetació més extensa. També s‘hi troba algunes pinedes, tot i que
amb molta menor superfície, en la pineda i destaquen el pi blanc (Pinus
halepensis), sent el màxim representant en la pineda, pi pinyer (Pinus pinea) i
la pinassa (Pinus nigra).
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Mapa 24. Tipus de vegetació forestal en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

El matollar, és sens dubte l‘element representatiu del territori, ja que és una
zona seca, amb orientació Sud principalment i amb forts pendents, fet que
propicia l‘aparició d‘aquest estrat. Aquest matollar és dens i alt, dominen les
brolles i les timonedes associades al ruac (Ononis tridentata), destaquen el
romaní (Rosmarinus officinalis) i la foixarda (Globularia alypum).
També pren molta importància els espais destinats a conreu (catalogats en el
projecte com a ―Conreus herbacis i llenyosos‖), els quals ocupen una àmplia
superfície en l‘àrea d‘estudi, principalment a les zones amb menys pendent,
zones properes a la carretera C-12 i al riu Farfanya, així com al voltant de la
plana d‘Àger. Cal destacar que cada cop més aquests terrenys s‘estan
abandonant a causa del canvi d‘ideologia i d‘habitats. Aquest fet ha provocat
que en el projecte es tinguin en compte aquests terrenys com una categoria a
part ―Conreus herbacis i llenyosos abandonats‖, ja que són un focus propici a la
ignició d‘incendis i per tant un punt crític a tenir en compte.
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Mapa 25. Tipus de vegetació i usos del sòl, en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

3.2.2.2.

Fauna

L‘àmplia diversitat ambiental i botànica de la zona, principalment a causa de la
influència del Montsec ha donat lloc a una gran varietat faunística, on destaca
especialment la riquesa ornitològica de la zona. El Montsec acull les millors
poblacions de rapinyaries rupícoles de tot Catalunya gràcies a l‘abundància de
cingleres i a la baixa densitat poblacional. Entre aquests rapinyaires trobem
voltor comú (Gyps fulvus) que tot i considerar-se fora de perill a Espanya, està
catalogada com a espècie d'interès especial des del 5 abril del 1990, Falcó
pelegrí (Falco peregrinus), Àguila daurada (Aquila chrysaetos), Duc (Bubo
bubo) i especialment hi trobem la principal població de Trencalòs (Gypaetus
barbatus) a Catalunya, aquesta espècie a Europa es considera un animal en
greu perill d'extinció, ja que ha desaparegut d'algunes regions on abans era
abundant, i es considera que aquesta comunitat és pràcticament l'única
d'Europa que viu com a colònia salvatge i amb possibilitats de supervivència.
Tot i que també s‘hi troba moltes altres espècies, ja que a causa de la
morfologia del terreny és una zona molt idònia per aquesta fauna, com són
Pela-roques (Tichodroma muraria), Cercavores (Prunella collaris), Tallarol
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emmascarat (Sylvia hortensis), Puja-soques (Sitta europaea), Gralla de bec
vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax) i Cip cip (Emberiza cia).
També s‘hi troba una gran quantitat d‘espècies aquàtiques com l‘ànec de coll
verd (Anas platyrhynchos), el cabussó (Podiceps cristatus), el bernat pescaire
(Ardea cinerea), el blauet (Alcedo atthis) i l‘abellerol (Merops apiaster), ja que la
vall es troba delimitada per dos rius molt importants, diferents embassaments i
dos congostos (Mont-rebei i Terradets), aquesta gran quantitat de massa
d‘aigua en la zona provoca una gran comunitat d‘espècies aquàtiques.
Pel que fa a la fauna de mamífers s‘hi troben principalment la llúdriga (Lutrinae)
(tot i que poc visible), el cabirol (Capreolus capreolus), el porc senglar (Sus
scrofa), la guineu (Vulpes vulpes) i els conills (Oryctolagus cuniculus), que
formen diferents comunitats importants respecte del total de Catalunya.

3.2.2.3.

Elements naturals protegits

Hàbitats d’Interès Comunitari
A part de les diferents tipologies de protecció, de major extensió en la zona
com són les zones de la Xarxa Natura 2000, PEIN i altres també s‘hi troba
d‘altres tipologies de protecció, com els HIC (Hàbitats d‘Interès Comunitari),
regulat per la Directiva Hàbitats 92/43/CEE.
Aquestes zones, es defineixen àrees naturals o seminaturals com d‘hàbitats
naturals i d‘interès comunitari, siguin terrestres o aquàtiques, que es trobin
amenaçades de desaparèixer en la seva àrea de distribució natural o bé
presentin una distribució natural a causa d‘una regressió, ja que es troba
intrínsecament restringida o bé conformen exemplars representatius d‘una o
diverses regions biogeogràfiques de la Unió Europea.
Dins d‘aquests, la Directiva Hàbitats, considera prioritaris tots aquells que estan
amenaçats de desaparèixer en el territori de la Unió Europea i on la seva
conservació suposa una especial responsabilitat per a la UE.
En l‘àrea d‘estudi, s‘hi troben quatre hàbitats d‘interès comunitari, que són
Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia), Jonqueres i herbassars
graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion, Prats
mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) i Pinedes
submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii). Dels quals, el
més representatiu de la zona els Prats mediterranis rics en anuals, basòfils
(Thero-Brachypodietalia), els quals ocupen la principalment la part superior de
la Serra de La Fita i el seu vessant Sud, en el poble de Els Masos de Millà, tot i
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que també destaca en el límit Sud de l‘àrea d‘estudi, en la Serra de Gatfier i el
Barranc de la Sisquella, al terme municipal d‘Algerri.
També mereix una atenció especial l‘hàbitat (Vegetació gipsícola ibèrica
(Gypsophiletalia)) que es troba a Les Avellanes i Tartareu, ja que ocupa
pràcticament tota la superfície de la serra que uneix aquests dos pobles.

Mapa 26. Mapa d’Hàbitat d’Interès Comunitari en l'àrea d'estudi, segons si són prioritaris
o no.

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Mapa 27. Tipus d'Hàbitats d'Interès Comunitari i Prioritaris en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Taula 6. Taula dels Hàbitats d'Interès Comunitari presents en l'àrea d'estudi.

Número
Descripció
HIC

Tipologia

1430

Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea)

1520

Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia)

5110

Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos No prioritari

5210
6210
6220
6420
8130

No prioritari
Prioritari

Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no
dunars
Prats —i fàcies emmatades— medioeuropeus,
seminaturals, sobre substrat calcari (Festuco-Brometea)
Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (TheroBrachypodietalia)
Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis,
del Molinio-Holoschoenion
Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt
termòfila

No prioritari
No prioritari
Prioritari
Prioritari
No prioritari

8210

Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola

No prioritari

9240

Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i
de roure africà (Quercus canariensis)

No prioritari

92A0

Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

No prioritari

9340

Alzinars i carrascars

No prioritari

9530

Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp.
salzmannii)

9540

Pinedes mediterrànies

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Departament
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Prioritari
No prioritari

de Territori i

Àrees de protecció especial per a la fauna:


Reserva Natural Parcial de la Noguera Ribagorçana-Mont-rebei:

Ocupa 11 km del tram fluvial del riu Noguera Ribagorçana, al vessant nord del
Montsec d‘Ares. L'espècie per la qual es va declarar reserva natural és la
llúdriga. Les cingleres i els penya-segats de la serralada són l'amagatall d‘aus
rapinyaires, tant diürnes com nocturnes, que sobrevolen el Montsec: el falcó
pelegrí, el voltor, l'àguila daurada, etc.
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Espai d’Interès Natural de l’Aiguabarreig Segre - Noguera Pallaresa
i Reserva Natural de Fauna Salvatge:

Regulat per l‘article 15 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, el
PEIN és un instrument de planificació territorial, amb categoria de pla territorial
sectorial i s'equipara amb els altres instruments d'aquest tipus que es deriven
de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. La vigència del Pla
és indefinida, però s'hi poden introduir modificacions per mitjà de procediments
específics.
Ocupa una superfície total de 10.237 hectàrees, de les quals 1.031 hectàrees,
es troben dins l‘àrea del present estudi. Cal destacar que en aquest espai, s‘hi
troba una de les úniques colònies establertes de Voltor (Gyps fulvus) a
Catalunya, concretament a les cingleres de l'embassament de Camarasa, on
també s‘hi troba l'Aufrany (Neophron percnopterus) i el Trencalòs (Gypaetus
barbatus). I moltes espècies d‘ocells i ànec, que són espècies directament
relacionades amb el tipus d‘hàbitat que ha generat l‘embassament de Sant
Llorenç de Montgai i Camarasa, com el cabussó emplomallat (Podiceps
cristatus), el bernat pescaire (Ardea cinerea) i l'agró roig (Ardea purpura), entre
d‘altres.

Vegetació d’especial interès


Petrocoptis Montsicciana

Es tracta d‘una cariofil·làcia perenne, amb flors de color violat, que habita en
les parets verticals i les balmes de roques calcaries, principalment sobre les
parets del Congost de Terradets i de Mont-rebei. Es tractà d‘un endemisme
important i també és una espècies amenaçada.
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Imatge 5. Visió de l’espècie Petrocoptis Montsicciana.

Font: Repertori fotogràfic de flora catalana.

3.2.2.4.

Paisatge

La principal unitat de paisatge que es troba a la zona d‘estudi correspon a
Aspres de la Noguera, s‘engloba dins el Catàleg de paisatge de les Terres de
Lleida, i correspon a la unitat 18, que pertany íntegrament a la comarca de la
Noguera.
Té una superfície de 53.335 hectàrees, de les quals el 40% aproximadament es
troben dins l‘àrea d‘estudi.
Tot i que també es troben pinzellades de les unitats de paisatge del Montsec,
en la part nord de l‘àrea d‘estudi, ubicat entre els municipis de Millà, Fontdepou
i la Baronia de Sant Oïsme. I en la part sud de l‘àrea d‘estudi s‘hi troba la minsa
participació de la unitat de catàleg de la Plana d‘Algerri i Balaguer, ubicada al
sud del municipi d‘Os de Balaguer.
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Descripció de les unitats de paisatge presents en l’àrea d’estudi:


Aspres de la Noguera

Segons el catàleg de paisatge:
o Organització del paisatge
L’organització actual està constituïda per una matriu forestal de bosquines i
prats (55,3%) entrellaçada amb boscos esclerofil·les i marcescents (19,7%) a la
meitat sud i nord respectivament, que donen pas a cultius herbacis de secà
(10%) en zones topogràfiques favorables per a aquest ús del sòl al centre de la
unitat, que conforma una subunitat de vall clarament diferenciada.
Els conreus s’agrupen en els fons de vall plans que s’encaixen als relleus més
moderats i les planes existents a la zona d’Os de Balaguer i les Avellanes, però
també allà on també es concentren les infraestructures de mobilitat i la
població. Tanmateix, en aquesta unitat no es pot parlar d’una organització
parcel·laria distintiva.
Té gairebé 1.400 ha d’aigua continental, organitzada en cursos i
embassaments (làmines d’aigua) encaixats en el relleu, de forma que
constitueixen singularitats paisatgístiques de gran valor.
La diversitat general i riquesa d’usos de sòl és mitjana-alta. L’accessibilitat, a
causa del seu relleu, és baixa, però permet l’alternança de vistes obertes i
tancades. Les textures agrícoles a les valls són suaus i estan subratllades per
la vegetació dels marges dels cultius, que amb freqüència són quercínies. Les
cobertes forestals, altrament, apareixen intercalades per afloraments rocosos i
s’estenen sobre estructures rugoses, de forma que es perceben com a aspres i
llunyanes. Les línies són rectes, horitzontals a les valls, sinuoses i obliqües als
vessants.
o Descripció de la possible evolució de la unitat de paisatge
En aquesta unitat de caràcter forestal la vegetació continuarà la seva
progressió natural fins a una major biomassa i organització, fins als últims
estadis de la successió vegetal, procés que s’esdevindrà modelats pels
incendis forestals. La zona presenta un alt risc d’incendi, que pot veure’s
augmentat amb una major afluència humana producte del
desenvolupament turístic del territori, i com a conseqüència del canvi
climàtic. Aquest potencial turístic, basat en els valors ecològics, estètics,
religiosos i històrics de la unitat, és molt elevat.
Hi ha signes d’evolució vegetal fins a estats paraclimàcis en el domini del
carrascar, especialment als costers exposats al sud. Les parts més enlairades
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i els costers orientats al nord, per la seva banda podrien seguir una evolució
similar fins a la seva vegetació potencial de roure de fulla petita, però no hi ha
indicis d’aquesta recuperació. Les previsions de canvi climàtic disponibles fins a
la data assenyalen que es produirà una disminució en la disponibilitat d’aigua
acompanyada d’un augment de l’evapotranspiració per augment de la
temperatura, i una probable disminució de les precipitacions, que afectarà els
sistemes forestals existents en l’actualitat.
Encara que les masses arbrades tenen mecanismes de resposta a
pertorbacions adquirides al llarg de la seva evolució natural, són probables els
canvis de composició florística a causa de la vairada capacitat de resposta de
les espècies a l’estrès hídric, i a la diversa capacitat de regeneració després del
foc. Prats i boscos de muntanya s’han de considerar ecosistemes molt
amenaçats, tant pel canvi climàtic com per l’abandonament del seu
aprofitament pascícola tradicional. La conseqüència per a la biodiversitat del
territori és actualment una incògnita.
Hi ha un potencial d’aprofitament d’energia solar extremadament elevat a l’oest
de la unitat, que podria canviar localment la seva fisonomia, en funció de les
condicions d’instal·lació i disseny de les infraestructures.


Montsec

Comprèn els relleus més destacats de les serres exteriors prepirinenques, que
s’alineen, com tota la serralada pirinenca, en sentit longitudinal. Les altituds
oscil·len entre els 1.000 m i els 1.600 m. Es tracta d’un conjunt muntanyós
format en bona part per esquerps roquissars, entremig dels quals s’obren
alguns traus excavats. La serra del Montsec es descompon en dos esgraons
que originen un replà aprofitat per a la instal·lació de conreus i algun veïnat.
La Noguera Ribagorçana, a la part més occidental i limítrof de la unitat, i la
Noguera Pallaresa, en un segment intermedi, travessen el Montsec i formen,
respectivament, els congostos més impressionants del Prepirineu català: Montrebei i Terradets.
El paisatge està absolutament dominat per elements naturals; sobretot pels
imponents relleus abruptes, als peus dels quals s’assenten dos sinclinals de
proporcions gegants: la vall d’Àger i la conca de Meià. La dominància natural
s’accentua amb la cobertura vegetal: a les solanes hi trobem el domini del
carrascar muntanyenc, mentre que a les obagues ho senyoreja la roureda de
fulla petita. L’escassa presència humana es fa palesa a les terres amb major
aptitud agrícola, concentrades a la vall d’Àger i a la conca de Vilanova de Meià,
de pendents més moderats o suaus, on predominen els cultius herbacis
extensius de secà.
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Plana d’Algerri - Balaguer

La sinuosa morfologia de la serra Llarga esdevé protagonista persistent en la
imatge visual de la unitat, en combinació amb la seqüència dels tossals de la
Noguera Ribagorçana i del Segre, situats als límits de la unitat. El riu de
Farfanya, afluent del Segre, que neix a les serres marginals, imprimeix un cert
caràcter a la unitat, ja que dibuixa un corredor estret, però de notable fertilitat.
El territori és eminentment agrícola, i els darrers anys ha sofert una
transformació notable a conseqüència de la seva posada en regadiu gràcies a
la inauguració del canal Algerri–Balaguer (1999).
La concentració parcel·laria associada al reg ha generat canvis importants en el
paisatge. S’han suavitzat les formes del relleu existents abans de la
transformació i s’ha afavorit la implantació de cultius extensius herbacis,
sobretot alfals i panís. També s’han produït canvis en les dimensions de les
finques, ja que s’han eliminat marges i camins antics, i, per contra, se n’han
traçat de nous seguint un sistema ortogonal repetitiu.
Font: Descripció segons els catàleg de paisatge, elaborats per l'Observatori del paisatge de
Catalunya.
Mapa 28. Unitats de Paisatge presents en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori del paisatge de Catalunya,
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i la base cartogràfica de l'ICC.
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3.3.

Estudi socioeconòmic de l’àrea d’estudi

3.3.1. Usos i ocupació del sòl
Els municipis que conformen l‘àrea d‘estudi, han estat categoritzats sempre de
cara al món rural, aquesta és la imatge principal que ha donat sempre la
comarca de la Noguera i dels municipis que la conformen.
Actualment, aquesta clara dedicació a la pagesia ha disminuït, tot i que encara
segueix sent un referent en aquesta zona. Així ho demostren les dades
obtingudes de l‘Institut d‘Estadística de Catalunya, el mapa d‘usos del sòl del
CREAF, entre altres.
En els municipis que conformen l‘estudi s‘hi troben 666 explotacions agràries,
representant el 21,7% del total d‘explotacions agràries a la Noguera, el qual
dóna una visió clara de la clara dedicació al món agrària per part d‘aquests
municipis.

Taula 7. Superfície agrícola i tipus de conreus en els municipis de l'àrea d'estudi.

Superfície
(ha)

Àger

Algerri

Camarasa

Les Avellanes
i Santa Linya

Ivars de
Noguera

Os de
Balaguer

Pastures

1.393

383

1.230

767

128

1.016

Herbacis

2.077

2.657

2.877

2.050

363

1.457

Fruiters

534

340

129

385

192

661

Olivera

104

195

237

146

58

116

Vinya

1

22

5

1

0

13

Altres

0

41

5

0

0

4

4.108

3.638

4.483

3.349

741

3.267

Superfície total
agrícola (ha)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Institut d’Estadística de Catalunya.
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Gràfic 8. Relació de les hectàrees de sòl ocupades segons municipis i tipus de conreu.

Hectàrees segons municipi i tipus de conreu
3.000

2.500

2.000

1.500

Pastures
Herbacis

1.000

Fruiters
Olivera

500

Vinya

Altres
0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

El tipus de cultiu dominant en tots els municipis que conformen l‘àrea d‘estudi
destaquen els conreus herbacis, aquests conreus són principalment cereals,
siguin de secà o de regadiu, tot i que dominen els cultius de secà, entre els
cereals més destacats hi trobem l‘ordi i també cultius de farratges com l‘alfals.
Aquests tipus de cultiu destaca principalment als municipis d‘Algerri i
Camarasa, ja que aquests municipis estan situats a la part baixa de la comarca
de la Noguera, i se situen en llos que són més plans. Cal destacar alhora que
aquests dos municipis tenen un canal de reg per tal d‘abastir els conreus, fet
que augmenta la superfície dedicada a aquests tipus de cultiu.
També cal destacar que el segon cultiu dominant en tots els municipis són els
terrenys destinats a pastures, excepte en el municipi d‘Ivars de Noguera. El
tercer tipus de conreu més estès en els municipis tot i que menor que les
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pastures i molt menor que els conreus herbacis són els conreus de fruiters, on
destaquen els ametllers a causa d‘un clima de secà.

Taula 8. Comparació de la superfície municipal i la superfície destinada a l’agricultura.

Superfície total
agrícola (ha)
Superfície
municipal (ha)

Àger

Algerri

Camarasa

Les Avellanes
i Santa Linya

Ivars de
Noguera

Os de
Balaguer

4.108

3.638

4.483

3.349

741

3.267

16.060

5.432

15.710

10.300

2.714

13.600

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Gràfic 9. Comparació de la superfície total del municipi amb la destinada a l'agricultura.

Superfície municipal respecte superfície agrícola
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000

Superfície total Agrícola
(ha)

4.000

Superficie municipal
(ha)

2.000
0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
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En tots els municipis que conformen l‘àrea d‘estudi, la superfície destinada als
conreus agrícoles, sol ser un terç aproximadament del total de la superfície del
municipi. La resta de la superfície està destinada a infraestructures viàries i
nuclis de població, però principalment la resta de la superfície en tots els
municipis és superfície forestal, per tant, la major part de la superfície d‘aquests
municipis són boscos i matollars. Per tant, aquest fet motiva més l‘elaboració
d‘aquest projecte, ja que s‘ha de preservar i gestionar de manera eficient
aquesta massa forestal, donada la gran quantitat d‘hectàrees destinades a
aquest ús.
Cal destacar els municipis d‘Algerri i Ivars de Noguera, on més del 50% de la
seva superfície està destinada a l‘agricultura.

Mapa 29. Usos del sòl en l'àrea d'estudi

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia de l'ICC i del usos del sòl segons el
CREAF.
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Taula 9. Tipus d'usos del sòl i superfície ocupada en l'àrea d'estudi.

Superfície
(ha)

Tipus d’ús
Boscos aciculifolis

1.159,7

Olivera

Boscos esclerofil·les

7.516,3

Vinya

Boscos caducifolis

2.161,4

Matollar

8.007,7

Prats i herbassars
Zones verdes
artificials urbanes

Conreus llenyosos
abandonats
Conreus herbacis
Fruiters

142
2.527,4
600,1

Superfície
(ha)

Tipus d’ús

182,7
23
562,9
26,

Terrenys sense vegetació

359

Edificacions

93,4

Cobertes d‘aigua

517,1

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del CREAF.

Gràfic 10. Representació de la superfície ocupada per cada tipus d'ús del sòl en l'àrea
d'estudi.

Representació dels usos del sòl en l'àrea d'estudi
0%

2% 0%

1%
0% 2%

Boscos aciculifolis
Boscos esclerofil·les

1%
3%

5%

Boscos caducifolis
Matollar

1%

Conreus llenyosos
abandonats
Conreus herbacis

11%
31%

Fruiters
Olivera
Vinya

Prats i herbassars

34%
9%

Zones verdes
artificials urbanes
Terrenys sense
vegetació
Edificacions

Cobertes d‘aigua
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del CREAF.
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La major part de la superfície del sòl de l‘àrea d‘estudi és el matollar, ocupant el
34% del total de la superfície del sòl, especialment en la subzona d‘estudi 4, al
Sud de l‘àrea d‘estudi, ocupant especialment el municipi d‘Os de Balaguer.
L‘altra bona part de la superfície del sòl està destinada a l‘arbrat forestal,
ocupant 10.837,4 hectàrees del total de 23.878,7 que conformen l‘àrea d‘estudi,
és a dir el 45% del total de la superfície, amb altres paraules la meitat de l‘àrea
d‘estudi és arbrat forestal, on destaquen especialment els boscos esclerofil·les
amb més de 7.500 hectàrees d‘alzinar. Els principals representants dels boscos
caducifolis són el roure de fulla petita (Quercus faginea) i el roure martinenc
(Quercus pubescens) i per als boscos aciculifolis destaquen el pi blanc (Pinus
halepensis) i la pinassa (Pinus nigra).
També tenen una especial consideració els conreus herbacis, que ocupen més
de 2.500 hectàrees, que representen l‘11% del total de la superfície de l‘àrea
d‘estudi.

3.3.2. Població i evolució demogràfica
La comarca de la Noguera, lloc on se situa el projecte tenia l‘any 2015 una
població de 39.109 habitants, aquesta comarca ha patit un augment en
l‘evolució demogràfica en els últims 20 anys, amb un augment de més de
15.000 habitants. Tot i que la majoria dels habitants viuen en la principal ciutat
de la comarca, Balaguer la qual és la capital de la Noguera, on hi viuen
pràcticament la meitat del total de la població de la comarca.
Per contra, en els municipis que conformen l‘àrea d‘estudi, la població és més
reduïda, i alhora en aquests municipis s‘hi troben algunes urbanitzacions
disperses i antics pobles abandonats.
Taula 10. Estructura de la població actual en els municipis que conformen l'àrea d'estudi.

Habitants

Superfície
(km2)

Densitat de població
(hab/km2)

Àger

613

160,6

3,8

Algerri

422

54,32

7,8

Camarasa

903

157,1

5,8

Les Avellanes i Santa Linya

473

103

4,6

Ivars de Noguera

346

27,14

12,8

Os de Balaguer

995

136

7,3

Municipi

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de l'Institut d’Estadística de Catalunya
(IDESCAT).
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Destaquen el municipi d‘Ivars de Noguera, el qual tot i ser el municipi amb un
menor nombre d‘habitants dels municipis que conformen l‘estudi, és el municipi
amb més densitat de població de tots, aquest fet és deu a què també és el
municipi amb menor superfície. Per contra els municipis amb major nombre
d‘habitants són Os de Balaguer i Camarasa, respectivament, tot i que del
municipi de Camarasa, tan sols es troba representat en l‘extrem Nord-est de
l‘àrea d‘estudi. Actualment l‘evolució demogràfica presenta una tendència
creixent als municipis d‘Àger i Os de Balaguer (els quals són els màxims
representants en l‘àrea d‘estudi), una tendència a la baixa del municipi d‘Algerri
i la resta de municipis es mantenen.
La majoria dels municipis que conformen l‘àrea d‘estudi, tenen diferents entitats
de població menors.
En el cas dels municipis d‘Algerri, Camarasa i Ivars de Noguera, no es troba
cap entitat de població d‘aquests municipis dins l‘àrea d‘estudi, tot i que sí que
tenen una participació en l‘àrea d‘estudi quant a superfície i alguna masia o
petita agrupació de cases separades dels principals nuclis urbans i entitats de
població.
En el total dels municipis que conformen l‘àrea d‘estudi, hi ha una població de
3.752 habitants segons dades de l‘Institut d‘Estadística de Catalunya
(IDESCAT), aquests habitants representen el 9,6% del total de la població de la
Noguera, però per contra representen el 35,77% del total de la superfície de la
Noguera.
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Taula 11. Entitats de població i habitants segons els municipis de l'àrea d'estudi.

Municipi

Àger

Algerri

Camarasa

Les Avellanes i
Santa Linya

Ivars de Noguera

Os de Balaguer

Número
Nom de l'entitat
d’entitats

Habitants

Àger

517

Agulló

45

Corçà

32

Fontdepou

16

Masos de Millà, els

17

Millà

5

Règola, la

21

Sant Josep de Fontdepou

19

Vilamajor

13

Algerri

422

Ametlla de Montsec, l'

52

Baronia de Sant Oïsme

11

Camarasa

685

9

1

7

4

1

4

Figuerola de Meià

5

Fontllonga

17

Maçana, la

3

Sant Llorenç de Montgai

161

Les Avellanes

174

Santa Linya

66

Tartareu

122

Vilanova de la Sal

105

Ivars de Noguera

346

Alberola

14

Gerb

462

Os de Balaguer

429

Monestir d'Avellanes, el

19

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de l'Institut d’Estadística de Catalunya
(IDESCAT). En negreta estan marcats els nuclis de població que es troben dins l’àrea
d’estudi.
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3.3.3. Activitats econòmiques
Taula 12. Persones que ocupa cada sector de treball en els municipis que conformen
l'àrea d'estudi.

Sector

Persones que ocupa

Agricultura

306

Industria

55

Construcció

153

Serveis

544

Total

1.058

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de l'Institut d’Estadística de Catalunya
(IDESCAT).

Gràfic 11. Representació de cada sector de treball en els municipis de l'àrea d'estudi.

Percentatge de representació en cada sector
econòmic

29%
Agricultura
Industria
Construcció

51%

Serveis
5%

15%
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de l'Institut d’Estadística de Catalunya
(IDESCAT).

La major part de la població d‘aquests municipis treballa en el sector serveis,
tot i ser el sector que menys superfície ocupa, tot i així aquest valor demostra la
tendència creixent d‘aquests municipis al turisme, especialment en el municipi
d‘Àger a causa del Montsec i la gran quantitat d‘activitats, rutes i llocs per a
visitar tan destinats a professionals de l‘esport, com als amants de les activitats
a l‘aire lliure i esports de risc, passant pel turisme familiar i els amants de la
74

Millora de la xarxa viària de camins, en la comarca de la Noguera (Lleida, Catalunya)

natura. Aquesta Vall fa d‘un lloc idíl·lic per a aquestes activitats i per tant és un
punt turístic molt apreciat, sense oblidar la gran quantitat de rutes de muntanya
per als esportistes de la bicicleta de muntanya i on es troben diferents
competicions i esdeveniments al llarg de l‘any. Aquest turisme també destaca
en el municipi d‘Os de Balaguer, ja que dóna al pantà de Canelles i al pantà de
Santa Anna.
L‘agricultura, tot i ser el sector que ocupa més superfície no és el sector amb
major ocupació, i on tan sols s‘hi dedica el 30% dels afiliats, tot i que en els
darrers anys aquesta xifra ha disminuït, ja que és un sector molt exigent, poc
fiable i amb poca continuïtat, com així ho demostren la gran quantitat
d‘hectàrees abandonades i coberts també abandonats, que es troba en aquests
municipis i en l‘àrea d‘estudi.
Per contra els sectors amb menys representació són la indústria i la construcció
respectivament, que junts tan sols sumen el 20% del total dels afiliats. Aquest
fet és degut a causa que aquests municipis no estan molt industrialitzats per a
tenir un sector industrial prou destacat i tampoc es troben molt urbanitzats ni
massificats quant a habitatges i infraestructures, per aquest motiu el sector de
la construcció tampoc hi és molt destacat.

3.3.4. Turisme
El turisme és un pilar fonamental en l‘economia de la zona, i actualment es
troba en expansió, per aquest motiu s‘ha estudiat en un apartat concret.



Esport

Principalment aquest turisme bé donat a causa de la gran quantitat d‘espai verd
que disposen aquests municipis, amb una gran extensió d‘hectàrees de
boscos. A més, destaquen tant esports de terra, aigua i aire, ja que combina
tots els espais per poder dur a terme diferents activitats. En el tema dels
esports aeris, actualment el Montsec és avui dia una de les milles zones de vol
d‘Europa, i on es practica l‘ala delta i el parapent. En les activitats aquàtiques,
troben dos pantans al marge Oest de l‘àrea d‘estudi el pantà de Canelles i el
pantà de Santa i al marge Est, el pantà de Camarasa i més amunt però proper
a l‘àrea d‘estudi el pantà de Cellers, en ells destaquen les activitats d‘esquí
aquàtic, canoes, caiac i piragüisme. Respecte a les activitats que es realitzen
per terra, destaca especialment l‘escalada, amb una gran quantitat de vies i
parets gràcies al relleu de la zona que el fan ideal per a poder practicar aquest
esport, també destaca el senderisme, gràcies a la gran quantitat de camins,
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espais d‘interès, hàbitats (com l‘aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa), GR.,
etc. Entre aquests senders, també destaquen les rutes ornitològiques, que
acullen un gran nombre de visitants a l‘any, ja que el Montsec, és una zona
idònia per a veure diferents espècies d‘ocells, entre les quals destaquen
l‘Àguila daurada (Aquila chrysaetos) i el trencalòs (Gypaetus barbatus). Un altre
reclam en els esports de la zona és l‘espeleologia, ja que en aquestes serres hi
ha gran quantitat de coves úniques i espectaculars. Tot això sense oblidar el
ciclisme de muntanya o BTT, on a causa de la gran quantitat de camins i
serres, acull molts amants d‘aquest esport al llarg de l‘any i on destaca també
la gran quantitat de curses i pedalades, organitzades en aquesta àrea. Tot i que
es practiquen molts esports en aquesta àrea, aquests en són els més
representatius.
Gràcies, a la gran varietat d‘esports i als diferents hàbitats que ofereix aquesta
àrea, la fan única per als amants de la natura i els esports a l‘aire lliure, els
quals s‘adrecen tant a professionals, com a esportistes amateurs passant pel
turisme familiar.
Així ho demostren les 29 empreses i associacions, que ofereixen i potencien,
els esports a la vall d‘Àger (les empreses que es troben són principalment
d‘esports aeris o nàutics).



Cultura – Patrimoni històric i arquitectònic

L‘àmbit cultural també destaca pel que fa a l‘ofert per aquest territori, on
destaquen, els diferents castells i torres, que daten de l‘època medieval i
feudal, alguns d‘ells molt deteriorats i amb ruïnes tot i que molts altres s‘han
restaurat.
També abunden les ermites, esglésies i monestirs que es troben repartides per
tot el territori, les quals són un punt de trobada i de destí per a molts ciclistes.
Destaca el turisme geològic en aquesta vall, ja que en ella s‘hi troba la
presència de restes de l‘època dels dinosaures, entre les quals actualment
encara se‘n troben nous jaciments.
També s‘hi troba restes de la guerra civil, la qual va ser força present en el
territori, com així és mostra en la gran quantitat de trinxeres, que han perdurat
fins als nostres dies i que moltes d‘elles s‘han restaurat i catalogat.
Principalment la zona destaca a causa de les batalles anomenades front del
Segre, i on en aquesta zona s‘hi trobaven les primeres línies defensa que
impedien l‘accés a Catalunya, per part de les tropes Franquistes.
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En la zona, també destaquen molts altres punts i indrets culturals d‘importància,
com dòlmens, la via romana d‘Àger, la central hidroelèctrica de canelles, entre
altres.
Cal fer una menció especial, a què aquesta vall disposa d‘un observatori, el
PAM (Parc Astronòmic del Montsec), destinat a la recerca, divulgació i
formació, sobre els aspectes astronòmics, ja que el Montsec, és el lloc més
idoni de Catalunya per al seu emplaçament, gràcies a les condicions que l‘hi
aporta.
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4. Normativa
L‘àmbit normatiu en matèria d‘incendis forestals, és extens i depèn de la
tipologia en la qual s‘englobi el projecte, ja que trobem normativa referent a la
prevenció d‘incendis forestals i normativa destinada a la gestió de l‘emergència.
Tot i que, també s‘aplica normativa mediambiental, donat que en la zona s‘hi
troben diferents règims de protecció destinats al medi natural, biodiversitat,
interès geològic, etc. En l‘àrea d‘estudi també trobem nuclis de població i
diferents urbanitzacions, les quals tenen normativa d‘urbanisme i normativa
referent a la gestió del municipi, per a infraestructures i obres públiques, etc.
Aquesta normativa medi ambiental i urbanística, poden condicionar els treballs
en els vials proposats, segons l‘àrea d‘influència d‘aquesta normativa i
d‘aquests plans. Per aquest, motiu s‘ha elaborat un resum de la normativa
aplicable en l‘Annex 1 – Àmbit normatiu.
Tot i que també, es descriuen amb major precisió en aquest punt, la normativa
actual pel que fa a protecció i prevenció d‘incendis forestals en la zona, ja que,
la raó principal d‘aquest projecte, és la proposta de noves mesures viàries, per
a la prevenció i millora logística dels incendis forestals en l‘àrea d‘estudi.

Normativa aplicable en matèria de prevenció i extinció d’incendis
forestals:

4.1.

Pla INFOCAT

És el Pla Especial d‘Emergències per Incendis Forestals de Catalunya. La
versió més recent d‘aquests pla és del 24 d‘abril de 2014, aprovat per Acord
GOV/141/2014, de 21 d‘octubre, pel qual s‘aprova la revisió del Pla especial
d‘emergències per incendis forestals a Catalunya.
El Pla INFOCAT és un pla creat per la Generalitat de Catalunya (que pretén
establir el marc jurídic-funcional) per 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.
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El Pla INFOCAT inclou la quantificació i la localització dins de tot el territori de
Catalunya, dels aspectes fonamentals per a l'anàlisi del risc, vulnerabilitat,
zonificació del territori, desplegament de mitjans i recursos i localització
d'infraestructures de suport per als treballs d'actuació en cas d'emergència.
Aquests pla ha estat un pilar fonamental en l‘elaboració d‘aquest projecte, ja
que en ell es descriuen algunes pautes, sobre codificació de camins, àmbits
normatius, material de suport, etc. Integrant tot l‘àmbit territorial de Catalunya,
definint la forma d‘actuació per part de les administracions públiques i privades
(Ajuntaments, Bombers, ADFs, etc.).
En l‘Annex 1 – Àmbit normatiu, Prevenció d’incendis forestals, es troba un
resum de la normativa aplicada i relacionada directament amb el Pla INFOCAT
i en la gestió de les emergències i la prevenció d‘incendis forestals.

4.2.

Pla Alfa

Definició ús:
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
forestals desplegats sobre el territori, davant les situacions de perill d'incendi
que es produeixin.
L'activació del Pla Alfa, per part dels Agents Rurals, ve donada pel mapa
de perill diari d'incendi forestal i altres eines d'anàlisi de risc. En funció de les
situacions de perill es gradua en una escala de 4 nivells operatius, de 0 a 3, per
cada comarca.
L'activació de cada nivell comporta un grau de mobilització dels efectius de la
Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat (DGMNB), la realització de
determinades actuacions preventives i, en els casos dels nivells 2 i 3, també
l'activació de les fases de prealerta i alerta previstes en el Pla INFOCAT (Pla
especial d'emergència per a incendis forestals a Catalunya).
Els nivells del Pla Alfa i les actuacions concretes que comporten per als
efectius de la DGMNB es relacionen a continuació:
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Taula 13. Sistema d'avaluació del risc d'incendi, segons el Pla ALFA.

Nivell
NIVELL 1:
Vigilància prioritària
d'incendis forestals

NIVELL 2:
Vigilància exclusiva
d'incendis forestals

NIVELL 3:
Vigilància exclusiva i
restricció d'accés a
massissos forestals

Actuacions bàsiques
- Control de columnes de fum en terrenys
forestals i en terrenys no forestals a menys de
500 m de zones forestals.
- Identificació de l'autor del foc.
- En cas de perill, s'ha de fer apagar.
- Control de llocs predeterminats d'especial risc.
- Control de columnes de fum en terrenys
forestals i en terrenys no forestals a menys de
500 m de zones forestals.
- Identificació de l'autor del foc.
- S'ha de fer apagar, excepte les autoritzacions
excepcionals.
- Control de llocs predeterminats d'especial risc.
- Control de circulació de vehicles per zones
forestals predeterminades.
- Posada en servei de punts de guaita
estratègics i predeterminats.
- Control d'abocadors predeterminats.
- Control de columnes de fum en terrenys
forestals i en terrenys no forestals a menys de
500 m de zones forestals.
- Identificació de l'autor del foc.
- S'ha de fer apagar, excepte les autoritzacions
excepcionals.
- Control de llocs predeterminats d'especial risc.
- Control de circulació de vehicles per zones
forestals predeterminades.
- Posada en servei de punts de guaita
estratègics i predeterminats.
- Control d'abocadors predeterminats.
- Control d'accés a determinats massissos
forestals.
- Establiment d'un comitè de coordinació a la
seu de la Unitat Operativa.
- Establiment de centres de coordinació
d'efectius en les zones d'actuació.

Font: Sistema d'avaluació del risc d'incendi, segons el Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
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Mapa 30. Mapa d'exemple de la representació del Pla ALFA.

Font: Prevenció d’incendis, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya.

Aplicació en l’àrea de treball:
Amb aquesta eina, tenim una idea de la situació diària que tenim a la nostra
zona, tot i que si analitzem els mapes històrics, podem obtenir una línia de
tendència en l‘estat de la nostra massa, i obtenir una informació fiable sobre el
possible estat futur de la massa.
Aquestes dades obtingudes, són que principalment la nostra àrea d‘estudi es
troba a Nivell 1, pràcticament tot l‘any principalment degut a causes de
morfologia de terreny i causes meteorològiques, inclús en època hivernal, ja
que es tracta d‘una zona amb una gran deficiència hídrica agreujada quan
arriba un vent de Sud sec.
Durant la campanya forestal, és a dir, durant els mesos d‘estiu, aquest nivell
augmenta a Nivell 2, els dies de forta calor, les onades de calor, èpoques de
sequera i estrès hídric més pronunciades i quan arriba una massa d‘aire des
del Sud i sec.
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4.3.

Mapa de perill d’incendi forestal

Definició ús:
Amb la finalitat de calcular el perill i valorar-lo de forma global per a la totalitat
del territori, es genera un mapa de perill de risc d'incendi forestal. Aquest mapa
es genera agrupant la informació que es recull procedent de les diverses fonts
que ofereixen dades rellevants sobre l'evolució del perill d'incendi forestal.

Mapa 31. Mapa de predicció de perill d'incendi forestal.

Font: Prevenció d’incendis, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya.
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Aplicació en l’àrea de treball:
En l‘àrea d‘estudi, el nivell de perill d‘incendi forestal és molt variable al llarg de
l‘any, tot i que podem establir una correlació de les dades obtingudes, segon la
temporada i les condicions meteorològiques que es troben en la zona. Per tant,
el nivell de perill estàndard per a la nostra zona d‘estudi és el perill moderat,
principalment a causa de les causes explicades en l‘anterior apartat 4.2. Pla
ALFA.
Tot i que, la predicció de perill d‘incendi forestal en la zona d‘estudi durant
l‘època més critica (és a dir, l‘estiu), és el nivell de risc moderat, és freqüent
observar com aquest grau augmenta a nivell de perill Alt, coincidint amb l‘època
més desfavorable, èpoques de sequera i estrès hídric, onades de calor, etc.
que fan augmentar el risc i el nivell d‘alerta en l‘àrea d‘estudi.

4.4.

Perímetre de protecció prioritària

Els perímetres de protecció prioritària (PPP) o sectors de risc, són plans
d‘àmbit territorial amb un gran perill d‘incendi forestal, ja que, a causa de la
continuïtat de la massa forestal, poden patir incendis forestals que s‘acabin
convertint en grans incendis forestals (GIF) (els GIF, són incendis forestals que
afecten a més de 500 hectàrees de superfície forestal).
Per aquest motiu, gran part de l‘activitat de prevenció d‘incendis es concentra
en els perímetres de protecció prioritària (PPP).
L‘objectiu d‘aquests perímetres, és principalment planificar les mesures
necessàries dins d‘un àmbit territorial, que ocupa una unitat d‘actuació
suficientment àmplia com per permetre una planificació, de tots els factors que
integren les infraestructures de prevenció i estratègics, per a fer front als
incendis forestals.
Dins d‘aquest àmbit, es troben també els Plans de prevenció d‘incendis
forestals (PPI), els quals són una eina de planificació i gestió, en la qual es
defineixen uns criteris per ordenar la gestió d‘infraestructures de prevenció
d‘incendis, reduir la vulnerabilitat sobre el territori i minimitzar l‘emergència
produïda pels incendis forestals.
Per aquest motiu, l‘objectiu principal d‘aquests plans, és planificar i dimensionar
una sèrie d‘infraestructures per evitar o minimitzar l‘avanç de la continuat d‘un
gran incendi forestal (GIF).
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El PPI (Pla de prevenció d‘incendis forestals), és utilitzat com a base de decisió
de les inversions directes que la Direcció General del Medi Natural fa en
prevenció d‘incendis sobre el territori.
Aquests plans, es redacten entre els ajuntaments, ADF i les diputacions
territorials, i es revisen cada 4 anys.
La normativa que regula aquests plans de gestió i planificació, en matèria de
prevenció d‘incendis forestals es troba en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel
qual s‘estableixen mesures de prevenció d‘incendis forestals. L‘última revisió
data de l‘any 2005. Aquests plans i lleis territorials, atenen a una llei europea,
Reglament (CEE) 2158/92, de 23 de juliol de 1992, sobre la protecció dels
boscos comunitaris contra incendis, l‘última modificació d‘aquest decret és el
2001 a través del Reglament (CE) 1485/2001 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 de juny de 2001, per al qual es modifica el Reglament (CEE)
2158/92, de 23 de juliol de 1992, sobre la protecció dels boscos comunitaris
contra incendis.
Els PPP, presents en l‘àrea d‘estudi i els quals s‘han tingut en compte com a
condicionants a l‘hora de l‘elaboració d‘aquest projecte, es troba en l’apartat 3 –
Descripció de la zona d’estudi, Condicionants a tenir en compte en l’àrea
d’estudi.

4.5.

Plans d’actuació municipal (PAM)

És un document que recull les actuacions del municipi en relació a una
emergència per incendis forestals. En aquests plans, també hi consten aquelles
actuacions dirigides a garantir l‘operativitat dels mitjans humans i materials
dels quals disposa el municipi, en ells s‘inclouen els catàlegs de mitjans i
recursos dels quals disposa el municipi.
Els PAM formen part del Pla INFOCAT, per aquest motiu aquests plans s‘han
de coordinar amb l‘actuació general del Pla INFOCAT.
Els PAM, es troben definits en el Decret 210/1999, de 27 de juliol de 1999, pel
qual s‘aprova l‘estructura del contingut per a l‘elaboració i homologació dels
plans de protecció civil municipals.
En els municipis de l‘àrea d‘estudi, trobem que tots els municipis que
conformen l‘àrea d‘estudi (Àger, Algerri, Camarasa, Les Avellanes i Santa
Linya, Os de Balaguer i Ivars de Noguera, tenen l‘obligació de redactar un PAM
INFOCAT. En tots ells s‘ha elaborat i homologat aquest pla.
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Data d‘homologació del PAM INFOCAT:


Àger: 15/12/2011



Algerri: 27/07/2011



Camarasa: 26/04/2007



Ivars de Noguera: 27/07/2011



Les Avellanes i Santa Linya: 21/06/2007



Os de Balaguer: 14/09/2005

Cal destacar que en el cas de les Avellanes i Santa Linya i Camarasa, també
han elaborat un pla PROCITAT, que és un Pla Territorial de Protecció Civil. En
el cas del municipi de Les Avellanes i Santa Linya, aquest pla s‘ha homologat el
15/12/2011 i en el cas del municipi de Camarasa el 15/12/2011.
Els PROCICAT (Pla de Protecció Civil de Catalunya) es troben descrits en la
Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya.

4.6.

Plans d’Assistència i Suport (PAS)

Són plans elaborats i aprovats pels consells comarcals, per tal de donar suport,
assistència i cooperació als municipis, que es trobin dins del seu àmbit
comarcal per tal d‘ajudar-los a complir amb les seves funcions de protecció
civil.
Aquests plans han de respectar en tot moment els PAM, i s‘han de coordinar en
tot moment durant l‘emergència amb els centres de coordinació municipals.
La normativa que regula aquests plans es troba en la Llei 4/1997, de Protecció
Civil de Catalunya.
Els PAS formen part del Pla INFOCAT, per aquest motiu aquests plans s‘han
de coordinar amb l‘actuació general del Pla INFOCAT.
En el cas de la Noguera, el consell comarcal de la Noguera, compta amb un pla
d‘Assistència i Suport, homologat el 22/10/2009.
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4.7.

Plans d’autoprotecció (PAU)

Aquests plans són de redacció obligada per aquells centres, empreses, entitats
i organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc
col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública (com els incendis forestals), així
com els centres i instal·lacions i les seves dependències (tant públiques com
privades), que poden resultar afectades per situacions d‘aquests formats.
Els organismes obligats a l‘elaboració d‘aquests plans es troben descrits en la
Llei 4/1997, de Protecció Civil de Catalunya, i en el Decret 30/2015, de 3 de
març, pel qual s‘aprova el catàleg d‘activitats i centres obligats a adoptar
mesures d‘autoprotecció i es fica el contingut d‘aquestes mesures.
Aquests plans han d‘estar en coordinació amb els PAM municipals i amb altres
plans superior, com el Pla INFOCAT.

4.8.

Plans de Sectors de Risc

Per tal de concretar més en el territori de Catalunya, sobre el risc i
vulnerabilitat, s‘elabora a partir del Pla INFOCAT, uns plans concrets sobre
cadascuna d‘aquestes àrees en plans d‘actuació de sectors de risc, en cas
d‘emergències per incendis forestals.
Aquests plans, especifiquen les actuacions concretes a realitzar en la zona
d‘abast de pla i en ells s‘integren els PAM i els PAG, que són els plans
d‘actuació dels grups d‘actuació.

4.9.

Plans d’actuació dels grups d’actuació (PAG)

Els grups d‘actuació formen la part operativa del Pla INFOCAT, i cada grup
està format per personal especialitzat i pels seus mitjans.
La seva estructura i sobretot els procediments operatius d‘aquests grups es
concentren en els Plans d‘Actuació dels Grups d‘Actuació (PAG), segons les
seves funcions i atribucions previstes en el Pla INFOCAT.
Per aquest motiu cada grup té un coordinador, responsable de l‘elaboració i
implementació del PAG, que s‘encarrega d‘integrar i optimitzar el funcionament
conjunt de tots els col·lectius adscrits al grup.
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5. Metodologia
Els principals objectius a seguir d‘aquest projecte, és la millora logística, sobre
la xarxa viària de camins, la qual basarem a partir de la carretera C-12, que
uneix aquesta àrea i la travessa pràcticament pel centre, la qual també uneix
els dos parcs de bombers de la zona com són Balaguer i Àger. A través de la
qual millorarem l‘accessibilitat dels vehicles d‘extinció d‘incendis a punts
sensibles, punts crítics, punts d‘aigua, etc.
També es vol evitar colls de botella en les diferents vies, és a dir, proporcionar
punts per girar els vehicles, punts o vorals per creuar-se diferents vehicles, unir
les diferents vies i fer-les circulars per tal de millorar la logística i accessibilitat
del servei d‘extinció d‘incendis.
Finalment, es proposarà un llistat d‘accions, valorades econòmicament, segons
benefici logístic i segons urgència de l‘actuació. En el qual s‘hi troba una
consideració per a cada tipus de via, descripció i mesures a adoptar.
Durant el projecte, s‘elaborarà també una fitxa descriptiva de cada camí, en el
seu estat actual, i posteriorment una fitxa amb les mesures proposades,
valoració de la importància, benefici, cost i urgència d‘aquesta proposta, per tal
de recollir una fitxa objectiu sobre aquest camí o via.
Aquest projecte, s‘elabora amb la finalitat de:


Donar suport en les possibles tasques logístiques del cos de Bombers
de la Generalitat de Catalunya, hi ha totes les entitats col·laboradores o
altres cossos de seguretat i salvament, com Protecció Civil, ADF, etc.



Millorar la facilitat d‘accés a punts crítics i sensibles, que es troben en
aquesta, per tal de facilitar la resposta del cos de Bombers de la
Generalitat de Catalunya, hi ha totes les entitats col·laboradores o altres
cossos de seguretat i salvament, com Protecció Civil, ADF, etc.



Orientar possibles treballs o projectes futurs, sobre l‘estat de la xarxa
viària en la zona d‘estudi i orientar les mesures a adoptar, respecte a
prioritat, cost, beneficis obtinguts i urgència.



Cal destacar, que el treball principalment està orientat a efectes dels
Incendis Forestals en l‘àrea d‘estudi, tot i que també és extrapolable a
altres operacions per part d‘aquest cos com salvament i rescats en alta
muntanya.



També, el podran adoptar els diferents municipis que s‘inclouen en el
projecte, per orientar les accions de millora de les seves infraestructures
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viàries i ubicació d‘altres infraestructures de suport, com els punts
d‘aigua.
Per tal de respondre a les anteriors consideracions, el projecte s‘ha elaborat
amb la cartografia corresponent, és a dir, segons la Cartografia Operativa dels
Bombers de la Generalitat de Catalunya.
Per poder dur aquest projecte a terme i per a l‘obtenció de bons resultats,
primerament s‘ha fet un estudi de la zona, pel que fa a medi físic, medi biòtic,
estat i ubicació de diferents infraestructures (com nuclis de població, carreteres,
etc.), condicionants directes sobre els incendis forestals (com punts d‘aigua,
punts crítics, orientacions, condicions climàtiques, etc.), un estudi
socioeconòmic de la zona i la integració dels diferents condicionants legals
sobre l‘àmbit normatiu que s‘hi troba. Aquests condicionants s’esmenten i
s’integren en el punt 3 – Descripció de la zona d’estudi, punt 4 – Normativa i
punt 6 – Anàlisi de la situació.
Tots aquests elements d‘especial consideració en el projecte, s‘han analitzat de
forma independent en un principi, i posteriorment s‘han creuat, per obtenir una
diagnosi completa de la situació de la zona. L‘anàlisi detallat d‘aquestes dades,
de manera tècnica i bibliogràfica, així com les eines emprades i les diferents
consultes i reunions a diferents persones amb un paper important, s‘esmenten
en diferents apartats d‘aquest projecte.

5.1.

Fases del treball

El projecte, s‘ha elaborat a partir de 4 fases.

Fase 1 – Motivació i introducció:
Aquesta fase, correspon en preparar les eines que es pretenen utilitzar en el
projecte, obtenir una idea general sobre l‘objectiu final que busca el projecte,
definir l‘àrea de treball (la qual ha estat orientada pel Sergent i Cap de Parc de
Balaguer, Roman Pallàs, el qual ha esmentat la zona de forma genèrica, la qual
va recomanar definir segons els criteris d‘usos dels sols). Aquesta fase, també
inclou el programa temporal a seguir i la metodologia que se seguirà.
Aquest calendari temporal definit en aquesta fase del treball, no ha estat
definitiu, donat que a mesura que el projecte avançava, s‘ha anat definint i
modificant, segons els resultats obtinguts en les diferents etapes i segons els
condicionants que influeixen en l‘àrea d‘estudi.
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Cal destacar, que el límit de l‘àrea d‘estudi general, així com els límits de les
subzones d‘estudi, s‘ha fet seguint la recomanació proporcionada per Roman
Pallàs (Sergent i Cap de part de Balaguer) i a través de la capa d‘usos del sòl
proporcionada pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
(CREAF).
Un cop definida l‘àrea d‘estudi sobre la qual s‘ha dut a terme aquest projecte,
s‘ha elaborat una llista amb els possibles condicionants que podrien afectar o
influir sobre l‘àrea d‘estudi, s‘han descarregat les capes SIG (Sistemes
d‘Informació Geogràfica) que es creien necessaris per a poder dur a terme el
projecte.

Fase 2 – Estat actual de l’àrea d’estudi
En ell es recullen els principals condicionants a tenir en compte en l‘elaboració
d‘aquest projecte. Aquests condicionants s’esmenten i s’integren en el punt 3 –
Descripció de la zona d’estudi i punt 6 – Anàlisi de la situació.
Cadascun d‘aquests condicionants s‘ha avaluat de forma independent, per tal
d‘observar la seva influència i estat actual sobre l‘àrea d‘estudi i com afecta en
l‘elaboració d‘aquest projecte.
En aquesta fase, han intervingut altres persones, amb les quals s‘han fet
reunions, consulta de dubtes, i debat sobre diferents punts de vista, dels
elements que s‘han de tenir en compte i en el seu anàlisis detallat.
Finalment, per cadascun d‘aquests condicionants estudiats, se n‘extreu una
valoració final, per tal de poder-los incorporar i treballar en la següent fase
(Fase 3 – Anàlisis detallat i creuament de dades).
Cal destacar, que aquests condicionants solen estar regulats per alguna llei
concreta, ja sigui en l‘àmbit territorial, estatal o comunitari, per aquest motiu,
s‘ha elaborat també un estudi de l‘àmbit normatiu que es troba present en l‘àrea
d‘estudi, el qual afecta directament sobre les propostes de millora i obres a
realitzar en l‘àrea, ja que poden condicionar el format dels treballs, les
màquines emprades en les diferents obres, l‘època de realització de les obres,
etc. per aquest motiu, també s‘adjunta en el present projecte un annex (Annex
1 – Àmbit normatiu), on s‘enumeren les lleis que es troben vigents sobre l‘àrea
d‘estudi i que podrien afectar a algunes de les propostes proposades durant
l‘execució de les respectives obres.
L‘estudi de la xarxa viària actual de camins, la qual ha sigut la peça clau en
l‘elaboració d‘aquest projecte, s‘ha avaluat mitjançant inventaris a camp,
resseguint els camins amb vehicle i classificant-los segons la seva tipologia
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actual, alhora que s‘ha obtingut altra informació d‘especial importància, aquest
inventari comprèn més de 490 kilòmetres mostrejats. També s‘ha dut a camp
un inventari dels punts d‘aigua, repartits en la zona d‘estudi, donant un total de
54 punts d‘aigua inventariats, dels quals en alguns no se‘n tenia constància.
Durant aquests inventaris, també s‘han identificat gran quantitat dels principals
punts sensibles de l‘àrea d‘estudi d‘especial rellevància.

Fase 3 – Anàlisis detallat i creuament de dades
En ella s‘hi inclou l‘estudi en si, directament sobre el conjunt dels diferents
condicionants. S‘obté del creuament dels diferents condicionants estudiats i
avaluats en la Fase 2 – Estat actual de l‘àrea d‘estudi, de forma que ja trobem
una imatge global de tota l‘àrea d‘estudi sobre la qual es proposaran i
estudiaran les mesures a adoptar per tal de millorar la xarxa viària de la zona i
donar una resposta valida a la problemàtica en la qual es troba la zona.
Aquesta fase, ha estat una de les etapes més dificultoses del projecte, donat
que en ella s‘ha de donar una imatge global de l‘àrea d‘estudi, on s‘hi integrin
tots els condicionants que s‘han tingut en compte i avaluat en les fases
anteriors. Entre les quals s‘ha passat tota la informació recollida en els
inventaris a camps, sobre sistemes d‘informació geogràfica (SIG), on
destaquen els més de 490 kilòmetres de camins inventariats, així com els
diferents punts d‘aigua i punts sensibles.
El creuament de dades comporta una dificultat afegida, donat que s‘han
d‘integrar en un sol resultat, condicionants de diferents temàtiques, format SIG,
diversos sistemes de coordenades, ja que els bombers utilitzen la COE
(Cartografia Operativa d‘Emergències) i les administracions, com l‘ICC, el
Departament de Territori i Sostenibilitat, entre altres utilitzen normalment el
sistema de coordenades ETRS 1989 o el ED50.
Per aquest motiu, s‘han duplicat tots els diferents sistemes de coordenades, és
a dir, s‘ha treballat tant en COE com en ETRS 1989, i els resultats s‘han donat
finalment tant en COE com en ETRS 1989, per donar una major facilitat al tipus
d‘organisme que utilitzi aquest projecte, com a guia o base per aplicar les
mesures proposades i recollides en aquest document. D‘aquesta manera
s‘aconsegueix també, integrar els diferents sistemes de coordenades (COE,
ETRS 1989 i ED50), per tal de fer més fàcil la comparativa entre els resultats a
la vegada que es poden usar simultàniament aquests sistemes de
coordenades.
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Fase 4 – Propostes i mesures proposades, per tal de donar resposta a la
problemàtica actual
En aquesta fase, s‘inclouen les mesures proposades, és a dir, dóna resposta a
la problemàtica actual de l‘àrea d‘estudi. El qual, és l‘objectiu final d‘aquest
projecte.
Aquestes mesures proposades, es descriuen amb exactitud en aquesta fase,
també se n‘analitza la seva viabilitat, i es categoritzen segons diferents
classificacions (segons benefici obtingut, segons importància/urgència de
l‘actuació i segons cost), aquesta classificació també es farà per a cada
municipi que s‘inclou en l‘àrea d‘estudi per separat. També s‘inclourà una fitxa
descriptiva per a cada via, amb les mesures que s‘hi proposen.
La classificació final de les vies, es dóna amb la classificació establerta en el
Pla INFOCAT, sobre la xarxa viària de camins, i per facilitar l‘aplicació d‘aquest
projecte, totes les vies es troben codificades seguin aquest pla, amb les
respectives coordenades d‘inici i fi (en format COE i ETRS 1989), segons codi
propi elaborat en aquest projecte i també segons codi legal en el cas que les
administracions pertinents hagin codificat prèviament aquella via, també es
proporciona el nom comú d‘aquella via o camí, les vies inclouen també el nom
del municipi al qual pertanyen i de la subzona d‘estudi a la qual es troben, així
com el codi de la via i format de la qual parteixen i a la qual finalitzen.
Aquestes mesures proposades, es troben classificades segons la prioritat de
l‘actuació atenent als guanys que aportaria aquesta millora, segons municipis
als quals es troba ubicada la via proposada i segons el cost de l‘operació.

5.2.

Eines de treball emprades

Durant l‘elaboració del projecte i en les diferents etapes, s‘han dut a termes
accions concretes, per tal d‘obtenir la informació corresponent i avaluar-la de
forma òptima, aquestes eines o mesures usades, són:


Estudi de gabinet, aquesta etapa és la més important durant
l‘elaboració del projecte, ja que en ella s‘ha avaluat l‘àrea d‘estudi, ja que
en aquesta etapa s‘ha planificat en treball que s‘ha dut a camp i l‘anàlisi
posteriors obtinguts en ell. En l‘estudi de gabinet, majoritàriament s‘ha
usat els Sistemes d‘Informació Geogràfica (SIG), bases de dades dels
diferents condicionants, bases topogràfiques, etc. per tal d‘avaluar l‘àrea
d‘estudi.
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En aquest apartat, també s‘hi inclouria la redacció en si del projecte i
l‘elaboració de les fitxes de les vies avaluades i proposades, així com les
taules que mostren els inventaris dels principals condicionants a tenir en
compte.
Els resultats obtinguts tant en l‘estudi de camp, com en l‘estudi en
gabinet, han sigut els principals apartats d‘aquest projecte i els de major
importància.


Treball de camp, una altra eina molt important en l‘elaboració d‘aquest
projecte ha estat el treball a camp, en ell s‘han recorregut les diferents
vies i classificat, segons els criteris definits, per tal d‘avaluar l‘estat actual
en l‘àrea d‘estudi de la xarxa viària, aquest inventari exhaustiu a camp
s‘ha dut a terme resseguint els diferents camins de la zona amb
vehicles, m‘entres es recopilava la informació concreta i especifica per a
cada via, sumat més de 490 kilòmetres de vials inventariats. També
s‘han avaluat altres factors, com punts d‘aigua, infraestructures, etc. en
els quals s‘ha comprovat que la informació elaborada a gabinet, es
corresponia amb la situació real i actual de l‘àrea d‘estudi, aquest estudi
també s‘ha avaluat visitant a camp els diferents punts concrets, i molts
nous punts identificats durant el propi inventari de les vies de camins i
els diferents punts d‘aigua. La informació obtinguda a camp, s‘ha
estudiat i avaluat minuciosament posteriorment en el treball de gabinet.
El treball de camp, ha anat lligat en tot moment a l‘estudi de gabinet, ja
que aquests han sigut els pilars fonamentals en l‘elaboració d‘aquest
projecte.



Cerca d’informació, aquesta eina ha estat molt lligada amb l‘estudi de
gabinet, tot i que també ha format part de l‘elaboració del treball durant
totes les fases.
La informació obtinguda, serveix per identificar els factors que
condicionen l‘àrea d‘estudi, la normativa aplicable, l‘obtenció de les
diferents capes SIG i cartogràfica necessària per a dur a terme aquest
projecte, així com tota la informació directament relacionada amb el medi
natural en la zona i la prevenció i extinció d‘incendis forestals.



Entrevistes, reunions i seguiment del projecte, una altra peça clau en
l‘elaboració d‘aquest projecte han sigut l‘intercanvi dels diferents punts
de vista i l‘assessorament durant l‘elaboració del projecte, especialment
amb el tutor d‘aquest projecte el Doctor Domingo Molina Terrén i els
Bombers de la Generalitat de Catalunya, principalment amb Roman
Pallàs (Sergent i Cap de Parc de Balaguer).
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5.3.

Metodologia completa al llarg del projecte

Gràfic 12. Diagrama de la metodologia seguida i emprada al llarg del projecte.

PROPOSTA DE MILLORA
DE LA XARXA DE CAMINS
Definició de l'àrea d'estudi
Segons criteris:
- Usos del sòl
- Límits físics
- Infraestructures

Estudi
de l'àrea
d'estudi

Inventaris

Segons criteris:
- Bases
cartogràfiques
- Pla INFOCAT
- COE

Segons criteris:
- Condicionants
del medi
- Incendis
històrics
- Conques de
drenatge
- Vegetació
- Superfície
- Orientació

Segons criteris:
- Condicionants
del medi
- Infraestructures
- Estudi
socioeconòmic
- Pla INFOCAT

Segons criteris:
- Bases
cartogràfiques
- Pla INFOCAT
- COE

- Condicionats
del medi natural
(Xarxa natura
2000, PEIN, HIC,
EIG, PPP, etc.)
- Àmbit normatiu
- Medi físic
- Medi biòtic

PUNTS
D'AIGUA
(PA)

PUNTS
CRÍTICS
(PC)

PUNTS
SENSIBLES
(PS)

XARXA DE
CAMINS
ACTUAL

- Estudi
socioeconòmic
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Avaluació dels resultats obtinguts

Millores proposades sobre
la xarxa de camins actual
Segons prioritat

Segons cost de
l'operació

Segons municipi

Pressupost

Conclusions
Font: Elaboració pròpia.
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6. Anàlisi de la situació
6.1.

Incendis forestals a la zona de treball

Un incendi forestal és la propagació d'un foc sense control a través d'una
superfície forestal sigui arbrada o no.
Dins dels dos components d'un foc comburent (aire) i combustible, la massa
forestal és en conjunt un combustible de diferent inflamabilitat segons la seva
composició (terpens, resines i minerals) i el seu grau d'humitat.
La campanya d‘incendis forestals 2016, com la dels últims tres anys, està
marcada per una forta sequera hivernal i un final de primavera i principi d‘estiu
plujosos. L'informe analitza els factors que poden decantar la campanya cap a
incendis de 300 i 600 ha, com la del 2007, o bé cap a incendis superiors a les
2.000 ha, com la del 2012.
Segons els informes de Bombers, les condicions de la nostra zona fa que
siguin definides com a zones de risc i perill d‘incendi forestal. Això, es demostra
amb el fet que tots els termes municipals de l‘àrea d‘estudi estan definits com a
municipis d‘alt risc d‘incendi forestal.
Imatge 6. Mapa de la comarca de la Noguera i dels municipis d'alt risc d'incendi forestal.

Font: Elaboració pròpia a partir del mapa obtingut del Consell comarcal de la Noguera.
* En groc, es troben marcats els municipis d’alt risc d’incendi forestal.
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La Noguera, està formada per 30 municipis, dels quals 17, estan definits com a
municipis d‘alt risc d‘incendi. Entre aquests 17, s‘hi troben els 6 municipis que
conformen l‘àrea d‘estudi, és a dir, tota l‘àrea d‘estudi està definida com a zona
d’alt risc d’incendi.
La classificació de municipi d‘alt risc d‘incendi, es basa en la proximitat al
Montsec, ja que tots els municipis més propers, estan en la llista i al tipus de
vegetació i relleu que es troba principalment en el municipi. A causa d‘això,
trobem que la part Nord de la comarca de la Noguera, està classificada com a
zona d‘alt d‘incendi i també es correspon amb els municipis amb major extensió
boscosa i un relleu més abrupte, respecte al Sud, on predomina la plana i els
cultius més de regadiu.
Taula 14. Municipis que formen part de la Noguera i els d'alt risc d'incendi forestal.

Municipis d'alt risc d'incendi
Codi del
municipi

Municipi

Comarca

25002

Àger

La Noguera

25015

Algerri

La Noguera

25022

Alòs de Balaguer

La Noguera

25034

Artesa de Segre

La Noguera

25040

Balaguer

La Noguera

25062

Camarasa

La Noguera

25069

Castelló de Farfanya

La Noguera

25094

Foradada

La Noguera

25112

Ivars de Noguera

La Noguera

25042

La Baronia de Rialb

La Noguera

25035

La Sentiu de Sió

La Noguera

25037

Les Avellanes i Santa Linya

La Noguera

25150

Oliola

La Noguera

25156

Os de Balaguer

La Noguera

25172

Ponts

La Noguera

25249

Vilanova de l'Aguda

La Noguera

25250

Vilanova de Meià

La Noguera

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació. En negreta es troben els municipis que s’estudien en el projecte.
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6.1.1. Resum de la situació dels incendis forestals en la zona
d’estudi
La Noguera ha estat el focus d'inici del 2,64% dels incendis totals a Catalunya
entre el 1994 i el 2015. És a dir, 3 de cada 100 incendis s‘inicien a la Noguera,
aparentment aquesta dada xoca amb la informació esmentada anteriorment.
Però cal destacar, que tot i la poca quantitat d‘incendis que pateix la comarca
on es realitza l‘estudi, no es pot relacionar amb el grau de perillositat que hi
trobem, ja que el grau de perillositat bé determinat pel tipus de combustible,
condicions climàtiques i la morfologia del lloc on ens trobem, i en aquest
aspecte la Noguera és un punt perillós i crític, pel que fa al risc d‘incendis.
A continuació, es mostra les dades generals dels incendis que han tingut lloc a
la comarca de la Noguera, durant els últims 29 anys.
Taula 15. Incendis forestals a la Noguera dels últims 29 anys.

Any

Núm.
Incendis

Hectàrees
forestals

Any

Núm.
Incendis

Hectàrees
forestals

1986

17

2.343

2001

18

232,49

1987

4

1,1

2002

24

21,11

1988

22

78,6

2003

22

56,86

1989

10

18,4

2004

30

23,3

1990

15

19,57

2005

31

54,51

1991

20

352,47

2006

17

35,92

1992

4

9,91

2007

7

12,2

1993

10

11,31

2008

10

12,73

1994

21

2.581,9

2009

23

922,09

1995

9

2,13

2010

10

38,54

1996

15

382,62

2011

15

33,41

1997

7

21,53

2012

21

74,81

1998

17

51,43

2013

15

14,61

1999

31

20,58

2014

13

55,07

2000

28

53,58

2015

9

11,17

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.
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Taula 16. Anàlisi de les dades anterior, sobre els incendis forestals a la Noguera.

Anàlisis de les dades anteriors
Incendis totals
Hectàrees forestals afectades
Mitjana d’incendis a l’any

495
7.546,95

17

incendis/any

Mitjana d’ha forestals afectades a l’any

260,24

ha forestals/any

Mitjana d’ha afectades per incendi

15,31

ha/incendi

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la taula anterior, proporcionada pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Segons les dades anteriors, veiem que durant l‘any es veuen afectades per
algun tipus d‘incendi més de 250 ha, no és una xifra molt alarmant si tenim en
compte l‘extensió total de la comarca (sent la comarca amb una major extensió
de Catalunya) i també amb una àmplia superfície forestal.
S‘observa que la mitjana d‘incendis a l‘any és de 17, fet que serveix per
comprovar que els incendis que s‘originen en la comarca són ―petits‖ d‘unes
15,31 ha/incendi de mitjana, aquest fet indica que molts incendis s‘extingeixen i
controlen amb una rapida actuació, abans no afectin a més hectàrees.
Segons les dades esmentades, els anys més crítics varen ser el 1994 i el 1986,
respectivament, coincidint amb dos anys qualificats de tràgics de cara al tema
d‘incendis forestals i coincidint també amb els mesos estivals i una onada de
calor important amb temperatures de més de 40 graus i ràfegues de vent de
més de 50 km/h, procedents del sud-oest (vent crític en la nostra zona) i de
morfologia seca i càlida, fet que va propiciar la ignició de diferents incendis
forestals en la zona. Aquests incendis, van acumular més de 2.300 ha forestals
afectades cadascun. També cal destacar, que 4 anys més, el 2009, 1996, 1991
i 2001, han superat les 230 ha, la resta dels anys els incendis no han superat
un acumulat total de més de 80 ha forestals/any.
Però tot i l‘aparença favorable d‘aquestes dades, cal recordar que l‘àrea
d‘estudi està definida com a zona d‘alt risc d‘incendi, es troba normalment a
nivell 1 i en èpoques estivals a nivell 2, de forma més freqüent segons el Pla
Alfa, i a un nivell de perill moderat a risc alt d‘incendi forestal, segons el mapa
de risc d‘incendi forestal. Per tant, tot i no tenir un excés d‘incendis forestals de
mitjana, sí que ens trobem en una àrea de perill real i força elevat, fet que
motiva i justifica l‘elaboració d‘aquest estudi.
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6.1.2. Metodologia de classificació dels incendis històrics
Els informes d‘incendis forestals que es recullen en aquesta part són
bàsicament de l‘anàlisi del comportament de l‘incendi per entendre els factors i
patrons que l‘han guiat, l‘escenari en el qual s‘ha desenvolupat (meteorològic,
paisatge, sequera, etc.) i s‘apunten qüestions operatives rellevants, tant des del
com i per què s‘ha treballat d‘una manera o altra fins a aspectes a millorar o
canviar de cara a propers incendis.
La informació que contenen, els gràfics, imatges i valors que contenen han
estat validats sempre que s‘ha pogut pels comandaments del servei i, en els
casos d‘incendis històrics a través d‘entrevistes a persones que hi van ser i la
consulta de la informació disponible. Això implica que poden haver-hi errors,
detalls incomplets o que no s‘hagi plasmat tot el que cadascú consideri
rellevant.

6.1.2.1. Classificació dels incendis en base a la classificació
emprada pels Bombers GRAF de la Generalitat
Taula 17. Classificació dels incendis topogràfics segons el grup GRAF.

Codi

Tipologia d’incendi

T1

Incendi topogràfic estàndard

T2

Incendi topogràfic als vessants litorals

T3

Incendi topogràfic amb succió de valls principals

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels Bombers GRAF de la Generalitat de
Catalunya.

6.1.3.
Inventari dels incendis històrics més representatius
a la zona del projecte
S‘han analitzat els principals incendis forestals en la zona d‘estudi dels darrers
anys, aquest anàlisi s‘ha dut a terme mitjançant les dades proporcionades pel
Departament d‘Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya.
En el projecte, s‘inclouen les fitxes descriptives i analítiques realitzades pel
grup GRAF, dels Bombers de la Generalitat de Catalunya. Aquestes fitxes
completes de l‘anàlisi dels següents incendis, es troba en l‘Annex 2 – Anàlisi de
la situació, fitxes descriptives dels principals incendis en l’àrea d’estudi.
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Els incendis analitzats són:


Incendi Àger, 6/2/2012



Incendi Santa Linya, 9/2/2012



Incendi Gerb, 13/2/2012



Incendi Castelló de Farfanya, 6/7/2013

Anàlisi detallat de cadascun dels incendis seleccionats:

Incendi Àger, 6/2/2012
Dades resum de l‘incendi:


47,9 ha cremades



Disseny de l‘incendi: Vent amb relleu i contravent



Direcció del vent dominant: Vent de nord-est i Fort



Potencial de l‘incendi: 400 ha



Vegetació afectada: Matollar, Alzinar empobrit i repoblació de pi



Intensitat de l‘incendi: Mitjà

En aquest incendi s‘observa que a pesar d‘haver cremat vora 50 ha, el seu
potencial era de 400 ha. És a dir, tot i la bona preparació i disponibilitat de
mitjans del Servei d‘Extinció d‘Incendis de la Generalitat de Catalunya, el
potencial que tenia aquest incendi era de 400 ha, és a dir, tenia potencial per a
acabar convertint-se en un quasi Gran Incendi Forestal (GIF), fet que demostra
la clara disponibilitat de combustible en la zona (especialment en la temporada
estival) i que la zona és de risc moderat-alt.
Aquest incendi, té un patró de distribució que en el projecte s‘ha classificat de
perillós, és a dirs és un incendi determinat pel vent, tot i tenir vent de Nord,
aquests és el principal causant i sobre el que hem orientat les principals
mesures a l‘hora d‘analitzar les vies. Cal recordar que els incendis de
propagació per vent, són els més perillosos i freqüents en la nostra zona, fet
que s‘agreuja si aquest vent procedeix del Sud.
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Incendi Santa Linya, 9/2/2012
Dades resum de l‘incendi:


6,9 ha cremades



Disseny de l‘incendi: Topogràfic



Direcció del vent dominant: Vent de nord, nord-est



Potencial de l‘incendi: 165 ha



Vegetació afectada: Coscollar dens i fenàs



Intensitat de l‘incendi: Mitjà-Baix

Aquest incendi tot i cremar poques hectàrees, unes 7 aproximadament, posa
en evidència la principal causa d‘ignició dels incendis en la zona, que és el
matollar. Aquest estrat es troba repartit homogèniament per tota l‘àrea d‘estudi,
sent-ne l‘estrat dominant i més representatiu, a aquest aspecte cal afegir-li que
les condicions meteorològiques de la zona són favorables perquè aquest estrat
pugui fer ignició amb certa facilitat, especialment en les èpoques de sequera on
hi ha un major dèficit hídric.
En aquest cas el foc era de tipus topogràfic, aquesta és la segona causa dels
incendis que es troben en l‘àrea d‘estudi, i per tant una variable que s‘ha tingut
en compte a l‘hora de dur a terme aquest estudi.

Incendi Gerb, 13/2/2012
Dades resum de l‘incendi:


3,8 ha cremades



Disseny de l‘incendi: Vent amb relleu i contravent



Direcció del vent dominant: Vent de nord i Fort



Potencial de l‘incendi: 12 ha



Vegetació afectada: Matollar baix i arbustiu



Intensitat de l‘incendi: Mitjà
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Aquest incendi torna a demostrar (igual que l‘anterior), com l‘estrat arbustiu i el
matollar, són un factor a tenir en compte a l‘hora de dur a terme aquest estudi.
Tot i que en aquest cas el potencial de l‘incendi no era molt elevat, serveix per
remarcar la importància del tipus de vegetació, les condicions meteorològiques
en la zona, ja que la forma de propagació de l‘incendi és a causa del vent
dominant en la zona ajudada per la morfologia del terreny.
També cal destacar, que en aquest incendi es trobava força a prop del parc de
bombers de Balaguer, fet que va propiciar una rapida resposta per part dels
equips d‘extinció.

Incendi Castelló de Farfanya, 6/7/2013
Dades resum de l‘incendi:


60,8 ha cremades



Disseny de l‘incendi: Topogràfic (T1/T3)



Direcció del vent dominant: Anticicló, massa d‘aire càlid procedent del
Sud



Vegetació afectada: Agrícola i cereal



Intensitat de l‘incendi: Mitjà

Nota: T1, significa tipus d‘incendi topogràfic estàndard, T2, significa incendi de
tipus topogràfic als vessants litorals i T3, significa incendi topogràfic amb succió
de valls principals, aquesta classificació és l‘emprada pel grup GRAF, del cos
de Bombers de la Generalitat de Catalunya, per a qualificar els diferents
incendis forestals.
Aquest incendi s‘origina en un lloc amb cultius de secà, aquest tipus de
vegetació es troba a la zona Sud de l‘àrea d‘estudi i és un altre possible focus
d‘incendis forestals que podem tenir en aquesta àrea. En aquest cas es pot
observar com a causa de l‘arribada d‘un vent càlid i sec del Sud, fa agreujar la
situació tant de l‘incendi com dels dies abans per tal de facilitar la ignició, això
es complementa amb un incendi de tipus topogràfic, que dóna com a resultat
un dels pitjors incendis que podríem patir en la zona d‘estudi, com així ho
demostren les 61 hectàrees aproximadament cremades. Cal esmentar que
aquells dies s‘estava patint un dèficit hídric que ja durava des de mitjans de la
primavera.
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6.1.3.1.

Altres incendis històrics

En l‘àrea d‘estudi i en les seves proximitats també s‘ha trobat informació sobre
altres incendis que van tenir-hi lloc. Però, d‘aquests no s‘ha obtingut la fitxa
descriptiva de l‘incendi i de les seves causes, per tant, no se n‘ha pogut
extreure molta informació.
La informació extreta d‘aquests incendis, és:


Data de l‘incendi (Dia/mes/any)



Hectàrees finals cremades



Municipi afectat



Localització en el mapa



Perímetre final de l‘incendi

Aquests incendis són:
Taula 18. Altres incendis forestals històrics propers a l'àrea d'estudi.

Any

Municipi

Data

Hectàrees
afectades

Ubicació

1991

Os de Balaguer

10/07/1991

264,96

Dins l‘àrea d‘estudi

1991

Camarasa

20/08/1991

16,5

Fora l‘àrea d‘estudi

1994

Camarasa

03/071994

107,01

Fora l‘àrea d‘estudi

1994

Camarasa

13/08/1994

37,13

Fora l‘àrea d‘estudi

1994

Os de Balaguer

22/08/1994

77,76

Dins l‘àrea d‘estudi

1994

Àger

22/08/1994

8,31

Dins l‘àrea d‘estudi

1996

Camarasa

26/07/1996

372,78

Fora l‘àrea d‘estudi

2003

Santa Linya

21/06/2003

95,81

Fora l‘àrea d‘estudi

2012

Àger

06/02/2012

47,2

Fora l‘àrea d‘estudi

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades, proporcionada pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Tot i tenir, força incendis que es troben a fora l‘àrea d‘estudi, s‘ha comptabilitzat
i tingut en compte, ja que es troben dins el terme municipal i força propers al
límit de l‘àrea d‘estudi, fet que també els fa potencialment acceptables per
avaluar-los.
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Cal destacar, l‘incendi de Camarasa de l‘any 1996, que va cremar vora 400
hectàrees, en aquell incendi la vegetació afectada i les condicions de relleu en
la zona de l‘incendi eren similars a les condicions que es troben a la zona
d‘estudi. També cal parar atenció a l‘incendi de l‘any 1991, d‘Os de Balaguer,
que va afectar a més de 250 hectàrees, principalment d‘estrat arbori i matollar, i
ubicat en un vessant d‘orientació Nord-oest principalment, essent el tipus
d‘incendi que s‘espera principalment en la nostra zona.

Mapa 32. Incendis històrics cartografiats en la Noguera.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la taula anterior, proporcionada pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

6.1.4. Valoració dels incendis en la zona d’estudi
Tal com s‘ha exposat en els anteriors apartats, en els quals s‘han descrit i
avaluat els diferents incendis que hi ha agut en la zona d‘estudi i en les seves
proximitats, s‘ha conclòs que més del 50% dels incendis que es donen en
aquesta zona, són incendis topogràfics.
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La base de tots els incendis que es formen en aquesta zona pròxima al
Montsec, entre els rius Noguera Ribagorçana, Noguera Pallaresa i Segre,
tenen una base topogràfica, tanmateix aquests incendis topogràfics poden
rebre influències de les valls principals, que corresponen amb els tres rius
principals i els quals formen la vall principal, on l‘incendi buscarà entrar a la vall
principal a través de les carenes. Aquesta situació de foc topogràfic també les
situacions de Sud, farien augmentar la virulència de l‘incendi.
Per tant, els principals incendis que es donen en aquesta àrea i els quals són
més de la meitat d‘aquests són focs topogràfics, en concret i segons la
classificació GRAF dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, aquests
incendis són:


T1 – Incendi topogràfic estàndard



T2 – Incendi topogràfic amb succió de valls principals

Les fitxes descriptives segons els Bombers de la Generalitat de Catalunya
sobre les principals tipologies d‘incendis forestals en la zona (T1 i T2), es
troben situades en l’Annex 2 – Anàlisi de la situació, fitxes de les tipologies
d’incendis.

6.2.

Inventari i criteris de definició
d’infraestructures per a incendis forestals

de

la

xarxa

La primera eina elaborada en aquest projecte, sobre la qual s‘ha elaborat i
executat el projecte, és l‘estat actual de la xarxa d‘infraestructures per a
incendis forestals. Aquesta xarxa d‘infraestructures, s‘ha definit segons el pla
que regula els incendis forestals a Catalunya, el Pla INFOCAT.

Objectiu i funció del Pla INFOCAT:
L’objectiu del Pla INFOCAT és establir el marc jurídic-funcional per 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 de les
entitats privades, que tinguin un paper rellevant en la gestió d’aquest tipus
d’emergències.
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El Pla INFOCAT inclou la quantificació i localització dins de tot el territori de
Catalunya, dels aspectes fonamentals per a l'anàlisi del risc, vulnerabilitat,
zonificació del territori i desplegament de mitjans i recursos i localització
d'infraestructures de suport per als treballs d'actuació en cas d'emergència.
Font: Definició segons el Pla INFOCAT.

Per tant, la classificació de la xarxa d‘infraestructures per a incendis forestals
en la zona del projecte, s‘ha classificat segons el Pla INFOCAT, en les quals
s‘han analitzat, camins, punts d‘aigua i la seva constitució.
Aquesta cartografia (la del Pla INFOCAT), també és emprada en la cartografia
del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, i forma la Cartografia
Operativa d‘Emergències (COE), per la qual cosa, és homònima i extrapolable
el seu ús directe d‘aquest projecte a la cartografia operativa dels bombers.

6.2.1. Estat de la xarxa bàsica viària per a l’extinció d’incendis
6.2.1.1.

Definició i classificació

Tal com s‘ha indicat en el punt anterior, la xarxa de camins s‘ha definit segons
el Pla INFOCAT, amb cartografia homònima a la Cartografia Operativa
d‘Emergències (COE).

Definició:
Es considera xarxa bàsica de camins per a incendis forestals aquella que
permet moure‘s pel territori amb tota fiabilitat durant tot l‘any i que permet el pas
creuat de camions d‘extinció del tipus BRP (Bomba Rural Pesada).
Els punts de gir són llocs on un camió de bombers pot maniobrar per canviar
de sentit de la seva ruta. Els sobre-amples són els petits trams on es poden
creuar dos camions però no es pot canviar el sentit de circulació. Poden
considerar-se també sobre-amples aquelles zones planes (camps de conreu) al
costat del camí i que un camió podria aprofitar en cas d‘emergència.
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Classificació:
La classificació s‘ha realitzat en funció de la facilitat de pas dels camions de
bombers, segons puguin creuar-se en qualsevol punt o en cap.


Primaris: Camins que tenen una amplada mínima de 5 metres. Permet
el pas creuat de dos camions tipus BRP.



Secundaris: Camins i pistes forestals entre 3 i 5 metres d‘amplada amb
sobre-amples disposats cada 100 – 150 metres que permeten el pas
creuat de vehicles.



Terciaris: Camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de
camions tipus BRP i que tampoc no disposen de sobre-amples cada
100 – 150 metres. Per tant, el seu ús durant l‘extinció implica afegir
complexitat operativa (no formen part, doncs, de la xarxa bàsica de
camins per a incendis forestals).

Imatge 7. Classificació dels camins segons el Pla INFOCAT.

Font: Pla INFOCAT.

Simbologia:
La simbologia, és l‘element visual i identificatiu en la cartografia, en la qual el
seu objectiu és:
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Com millor sigui la facilitat de creuament, més visible ha de ser el camí.



Com pitjor sigui el camí, menys visible.

Taula 19. Codificació gràfica dels camins segons el Pla INFOCAT.

Tipus de camí

Simbologia

Camí primari
Camí secundari
Camí terciari
Camí no accessible a BRP
Font: Elaboració pròpia a partir del Pla INFOCAT.

6.2.1.2.

Inventari de vials a la zona del projecte

Aquest inventari s‘ha dut a terme a través de les dades elaborades a camp,
aquestes dades s‘han pres resseguint els principals camins de l‘àrea d‘estudi.
Posteriorment, amb el suport del programa SIG ArcGIS, i les bases
topogràfiques i ortofotomapes, s‘ha traslladat tota la informació obtinguda a
camp a suport digital, sobre la qual s‘ha donat la simbologia, d‘acord amb el Pla
INFOCAT.
També, amb l‘ajut de la cartografia COE dels bombers, s‘ha identificat les
coordenades SOC (Sistema Operatiu de Coordenades), la qual és l‘emprada
pels Bombers de la Generalitat de Catalunya.
En total s‘han inventariat i cartografiat 490 camins, dins l‘àrea d‘estudi, sumant
un total de 493.865 metres.
L‘inventari complet de la xarxa de camins inventariada, es troba a les taules
situades en l’Annex 2 – Anàlisi de la situació, Inventari de la xarxa bàsica viària
actual.
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Descripció en la totalitat de l’àrea d’estudi:
La totalitat dels camins inventariats, es distribueix de la següent manera:

Taula 20. Distribució del nombre de camins que conformen la xarxa de camins actual
d'acord amb el Pla INFOCAT.

Tipus de camí

Número de camins

Carretera

4

Primari

28

Secundari

68

Terciari

199

No BRP

188

Antics/Inexistents

3
490

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades obtingudes a camp.

Gràfic 13. Distribució en percentatges dels tipus de camins que conformen actualment la
xarxa varia de l'àrea d'estudi.

Distribució segons percentatge i tipus de cami,
de la xarxa de camins actual
1%
0%

6%
14%

Carretera
Primari

38%

Secundari
Terciari
No BRP
Antics/Inexistents
41%

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades obtingudes a camp.
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La majoria dels camins que es troben actualment en la zona d‘estudi, són tel
tipus terciari segons la definició del Pla INFOCAT (representen els camins
principalment unidireccionals), el segon camí amb més representació sobre
l‘àrea d‘estudi són els No BRP, aquests camins de cara a l‘extinció d‘incendis
són els pitjors, donat que no permeten el pas dels BRP (Bomba Rural Pesada),
això comporta que els bombers no puguin emprar aquell camí durant una
emergència, fet que limita molt l‘actuació i la logística per part dels bombers.
Els camins de tipologia No BRP, representen un 33% del total de l‘àrea
d‘estudi, és a dir més d‘un terç dels camins de l‘àrea d‘estudi, no es podran
usar durant una emergència, tanmateix el 40% dels camins de l‘àrea d‘estudi,
sols són d‘un sentit, és a dir el comandament de bombers, haurà de decidir
com s‘utilitzen aquests camins, afegint una tasca logística molt important que
requereix un cert temps.
Per contra, tan sols el 20% del total dels camins inventariats serien de dues
direccions.

Taula 21. Distribució dels metres de camins, segons la seva tipologia, d'acord amb el Pla
INFOCAT.

Tipus de camí

Metres totals

Carretera

25.318

Primari

36.258

Secundari

110.656

Terciari

200.637

No BRP

119.971

Antics/Inexistents

1025
493.865

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades obtingudes a camp.
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Gràfic 14. Distribució dels metres segons la tipologia del camí.

Distribució dels metres segons la tipologia del
camí
0%5%
7%

24%
Carretera
Primari
23%

Secundari
Terciari
No BRP

Antics/Inexistents

41%
Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades obtingudes a camp.

Si aquest anàlisi es fa segons els metres totals de cada tipus de camí, els
valors canvien una mica, tot i segueixen el mateix patró que si ho féssim
segons el nombre de camins de cada tipus.
Segueixen dominant els camins terciaris, els quals aporten el 41% del total dels
metres inventariats, donant per tant més de 200 kilòmetres en camins terciaris.
El segon representant, segueixen sent els camins del tipus No BRP, tot i que
els camins secundaris tenen gairebé el mateix nombre de kilòmetres, 120
kilòmetres i 111 kilòmetres respectivament. Per als camins de tipologia primària
i carreteres el valor també augmenta, arribant a sumar entre els 2, el 12% del
total dels metres de camins inventariats, el que suposa un total de quasi 62
kilòmetres, en vies de tipologia molt bona.
Si ens fixem en el tipus de paviment del camí, podríem dir que pràcticament
tots els camins són de terra, ja que tan sols 31 de 490 camins són d‘asfalt, el
que suposa el 6%, m‘entres que els camins de terra representen el 92% de la
totalitat.
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Taula 22. Distribució del tipus paviment segons els nombre de camins.

Tipus de paviment

Número de camins

Asfalt

31

Asfalt i terra

8

Terra

448

Pedra suelta o Tartera

1
488

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades obtingudes a camp.

Gràfic 15. Representació del tipus de paviment present en els camins inventariats.

Distribució del paviment en els camins
inventariats
0% 6%

2%
Asfalt
Asfalt i terra
Terra
Pedra suelta o Tartera

92%
Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades obtingudes a camp.

Descripció segons subzones d’estudi:
En la subzona 1, integrada pels municipis d‘Àger, Les Avellanes i Santa Linya i
Camarasa, s‘hi troben 135 camins del total dels 490 camins, que representen el
27,5% del total dels camins inventariats en l‘àrea d‘estudi. I sumen un total de
129.156 metres.
En la subzona 2, integrada pels municipis d‘Àger i Les Avellanes i Santa Linya,
s‘hi troba un total de 94 vies, de les quals quasi el 50% són de tipologia
terciària, seguides d‘un 28% de tipus No BRP, m‘entres que les de tipus primari
tan sols representen el 8,5% del total de vies de la subzona, tot i que dels 70
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kilòmetres de vies en aquesta subzona, 18 kilòmetres corresponen a vies
primàries i secundàries.
En la subzona 3, formada pels municipis d‘Àger, Os de Balaguer i Les
Avellanes i Santa Linya, s‘hi troba 116 camins que representen un total de
109.015 metres, dels quals majoritàriament corresponen a camins de tipus
terciari i secundari, representant el 47% i 37,5% en nombre de camins i metres,
per a les de tipus terciari i el 15% i 32% en nombre de camins i metres per a les
de tipus secundari.
En la subzona 4, formada pels municipis d‘Os de Balaguer, Algerri, Ivars de
Noguera i Les Avellanes i Santa Linya, s‘hi troba el major nombre de metres en
una subzona en camins de tipus terciari (74.552 metres) i també en les de tipus
secundari (58.559 metres), aquestes vies representen el 42% i el 33%,
respectivament quant als metres de vies totals de la subzona 4. Per contra els
camins de tipus No BRP, representen el 19% del total de metres en la subzona.

La distribució dels camins és la següent:
Taula 23. Distribució del nombre de camins i dels metres, segons les subzones d'estudi.
Subzona
1

Tipus de camí

2

3

4

Núm. de
camins

Metres

Núm. de
camins

Metres

Núm. de
camins

Metres

Núm. de
camins

Metres

Carretera

2

3.332

0

0

1

557

0

0

Primari

16

7.891

8

10.775

5

8.824

3

11.012

Secundari

9

11.745

11

7.905

17

35.236

32

58.559

Terciari

44

55.302

47

37.555

55

40.891

59

74.552

No BRP

63

50.472

26

13.342

38

23.507

62

34.171

Antic/Inexistent

1

414

2

611

0

0

0

0

135

129.156

94

70.188

116

109.015

156

178.294

Total

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades obtingudes a camp.
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Gràfic 16. Distribució del número de camins i la seva tipologia, presents en cada
subzona d'estudi.
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s
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Terciari
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1

2

Subzona

3

4

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades obtingudes a camp.

Si comparem els tipus de camins entre les subzones d‘estudi, veiem que
segueixen una distribució similar en forma d‘escala on a mesura que baixa el
tipus de camí augmenta el nombre de vies d‘aquell tipus, excepte en la
subzona 1, on es troben més primàries que secundàries, aquest fet es deu al
fet que les primàries corresponen a petites raquetes al voltant de la carretera C12, de la qual en deriven posteriors camins. Per contra els camins No BRP,
tenen una especial importància en totes les subzones, especialment en la 1 i la
4.
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Gràfic 17. Representació gràfica dels metres de camins segons el tipus i la subzona a la
qual pertanyen.
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Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades obtingudes a camp.

Si ens fixem ara, en la comparativa dels metres segons el tipus de camí entre
les diferents subzones, la tendència és similar a la del nombre de vies, encara
que els camins de tipus terciari siguin els principals dominants, arribant a
superar els metres dels camins primaris i secundaris junts (això passa en totes
les subzones excepte en la 3), per contra les carreteres No BRP, tornen a ser
d‘especial rellevància en totes les subzones, especialment en la subzona 1.
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Descripció segons municipis:
Taula 24. Distribució del nombre de camins i segons la seva tipologia entre els diferents
municipis que engloba el projecte.
Número de camins
Tipus de camí
Àger

Camarasa

Algerri

Les Avellanes
i Santa Linya

Os de
Balaguer

Ivars de
Noguera

Carretera

0

0

0

2

1

0

Primari

21

2

0

7

2

0

Secundari

16

2

5

22

25

3

Terciari

92

10

13

53

40

7

No BRP

73

11

6

39

58

8

Antic/Inexistent

2

1

0

0

0

0

204

26

24

123

126

18

Total

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades obtingudes a camp.

Gràfic 18. Distribució gràfica del nombre de camins i la seva tipologia segons els
municipis que engloba el projecte.
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Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades obtingudes a camp.

El municipi amb major nombre de camins és Àger, seguit d‘Os de Balaguer i
Les Avellanes i Santa Linya, donat que aquests tres municipis són els que
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tenen una major representació sobre l‘àrea d‘estudi, és normal que siguin els
municipis amb major nombre de camins inventariats. En aquests tres municipis
principals, destaca l‘abundància de camins terciaris i No BRP, arribant a sumar
més del 75% del total del nombre de camins inventariats en cada municipi. Per
contra, els camins primaris i secundaris tenen molt poca participació en tots els
municipis.

Taula 25. Distribució dels metres de la xarxa viària de camins entre els diferents
municipis que engloba el projecte.
Metres
Tipus de camí
Àger

Camarasa

Algerri

Les Avellanes
i Santa Linya

Os de
Balaguer

Ivars de
Noguera

0

0

0

3.332

557

0

Primari

24.110

717

0

5.861

10.521

0

Secundari

28.218

853

7.515

27.075

56.852

12.359

Terciari

79.017

13.346

13.768

58.160

51.853

11.488

No BRP

42.925

6.629

4.378

31.690

35.139

6.325

611

414

0

0

0

0

174.881

21.959

25.661

126.118

154.922

30.172

Carretera

Antic/Inexistent
Total

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades obtingudes a camp.
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Gràfic 19. Distribució gràfica dels metres, segons tipus de camí i municipi al qual
pertanyen.
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Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades obtingudes a camp.

En el cas dels metres de camí segons municipis, destaquen també els camins
terciaris, els quals són els més representatius en tots els municipis de l‘àrea
d‘estudi, seguits dels camins No BRP, també molt representatius en cadascun
dels municipis, tot i que cal destacar que en el municipi d‘Os de Balaguer, els
camins de tipologia secundària superen els camins terciaris i No BRP, amb
vora 60.000 metres d‘aquesta tipologia.
També cal destacar el municipi d‘Àger, el qual té vora 50 kilòmetres entre
camins primaris i secundaris.
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Mapa 33. Mapa de la xarxa viària actual en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades obtingudes a camp.
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Mapa 34. Mapa de la xarxa viària actuals de camins en la subzona d'estudi 1.

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades obtingudes a camp.

120

Millora de la xarxa viària de camins, en la comarca de la Noguera (Lleida, Catalunya)

Mapa 35. Mapa de la xarxa viària actuals de camins en la subzona d'estudi 2.

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades obtingudes a camp.
Mapa 36. Mapa de la xarxa viària actuals de camins en la subzona d'estudi 3.

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades obtingudes a camp.
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Mapa 37. Mapa de la xarxa viària actuals de camins en la subzona d'estudi 4.

Font: Elaboració pròpia, a partir de les dades obtingudes a camp.

6.2.2. Estat de la xarxa bàsica de punts d’aigua per a l’extinció
d’incendis
La xarxa d‘hidrants, per a la càrrega d‘aigua, per als mitjans d‘extinció,
d‘incendis tant aeris com terrestres, és vital en els incendis forestals, per tant,
s‘han tingut en compte a l‘hora de dissenyar i projectar aquest anàlisi de la
xarxa d‘infraestructures en aquest projecte.
S‘han identificat i classificat tots els punts d‘aigua existents en la zona per part
de la Generalitat, tot i que aquests han de complir diverses condicions.
Aquestes condicions, estan descrites en la Guia tècnica de les Característiques
dels punts d‘aigua de la xarxa bàsica d‘incendis forestals, aprovat per la
Generalitat de Catalunya, Departament d‘Interior, Relacions Institucionals i
Participació, en la Direcció General de Prevenció, Extinció d‘Incendis i
Salvaments.
També s‘han identificat, altres punts alternatius d‘aigua, aquests poden ser
privats o d‘ús públic.
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6.2.2.1.

Definició i classificació

Definició:
Es considera un punt d‘aigua per a incendis forestals aquell element o
estructura fixa del territori amb una capacitat útil mínima de 120 m3.

Classificació:
Es basa en el creuament de tres criteris:


Tipologia i facilitat d‘ús:
o Massa o curs d‘aigua: Llac, embassament, riu, canal... Cal muntar
una instal·lació d‘aspiració d‘aigua.
o Dipòsit, bassa, piscina... sense hidrants. Cal muntar una
instal·lació d‘aspiració d‘aigua.
o Hidrant, dipòsit amb hidrant, bassa amb hidrant... Es pot
connectar directament a un camió de bombers i, per tant, en
permet un ús més àgil.



Accessibilitat a helicòpters bombarders:
o Sí: L‘helicòpter pot fer les maniobres de càrrega amb les
condicions de seguretat exigides.
o No: L‘helicòpter no pot fer les operacions de càrrega amb
condicions de seguretat.



Propietat o responsabilitat de gestió del punt:
o Destinat a extinció d‘incendis forestals: DGPEIS, DARPAMN[1],
etc.
o Destinat a altres usos: Privat o públic, destinat a reg, aigua
potable, etc.

Aquests punts d‘aigua no tenen cap nom identificatiu assignat per a la seva
lectura simplificada i per a cada tipus de punt d‘aigua.

[1]

DARPAMN: Departament d‘Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
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Simbologia:
La simbologia, és l‘element visual i d‘identificació en la cartografia, en la qual el
seu objectiu és:


Distingir i destacar els punts d‘aigua accessibles a helicòpters
bombarders.



Distingir fàcilment el tipus de punt d‘aigua del que es tracta.

Taula 26. Simbologia segons el tipus d'hidrant.

Tipus d’hidrant [2]

Accessibilitat per
a helicòpters

Hidrant, dipòsit amb hidrant

No

Dipòsit amb hidrant

Sí

Bassa, piscina, dipòsit sense hidrant

No

Bassa, piscina, dipòsit sense hidrant

Sí

Punt de càrrega en una massa o un curs d’aigua
(llac, embassament, riu, gorg, canal, etc.)

No

Punt de càrrega en una massa o un curs d’aigua
(llac, embassament, riu, gorg, canal, etc.)

Sí

Simbologia

Punt d’aigua destinat a l’extinció d’incendis
forestals
(símbol que queda al fons d’altres símbols)
Font: Elaboració pròpia a partir del Pla INFOCAT.

[2]

3

Nota 1: Els punts d‘aigua amb 50 m de capacitat, construïts per a l‘extinció d‘incendis
3
forestals es representaran amb aquesta simbologia, especificant que són de 50 m .
Nota 2: Els punts d‘aigua que no compleixen amb alguna d‘aquestes característiques i estiguin
situats en llocs estratègics en la lluita contra els incendis forestals, s‘inclouran en la xarxa de
punts d‘aigua de l’Annex 2 – Anàlisi de la situació, Inventari dels punts d’aigua, com a No COE, i
amb un requadre vermell en la simbologia.
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Aquesta xarxa bàsica descrita en la taula anterior, inclouria totes les reserves
d‘aigua que tinguin totes aquestes característiques:


Capacitat superior als 120 metres cúbics. Tot i que en l‘actualitat el nou
criteri de construcció d‘aquests dipòsits és de 200 metres cúbics, es
continuaran considerant de la xarxa bàsica aquells punts d‘aigua
actualment ja construïts sota l‘antic criteri de capacitat superior als 120
metres cúbics.



Siguin accessibles per mitjans aeris d‘extinció d‘incendis forestals.



Siguin accessibles per mitjans terrestres d‘extinció d‘incendis forestals.



Tinguin establerts mecanismes pel manteniment del punt d‘aigua amb
les característiques de xarxa bàsica.

6.2.2.2.

Inventari de punts d’aigua a la zona de treball

Aquests punts, s‘han elaborat a partir de mapes topogràfics, ortofotomapes i
cartografia operativa de bombers, posteriorment, s‘ha comprovat a camp, la
seva correspondència amb l‘elaborat a gabinet. Amb el qual s‘ha obtingut, la
següent taula, que inclou la totalitat dels punts d‘aigua que poden servir per
abastir als mitjans d‘extinció d‘incendis.
Cadascun d‘aquests punts també s‘ha classificat, segons la seva accessibilitat
per als diferents mitjans, terrestres o aeris, i amb la seva corresponent
simbologia, d‘acord amb el Pla INFOCAT. (Aquestes característiques, es troben
esmentades en el punt anterior (6.2.2.1 – Definició i classificació)).
En total, s‘han inventariat 54 punts d‘aigua, dins la zona d‘estudi i pròxims a
ella. Aquests punts pròxims a l‘àrea d‘estudi inventariats, s‘han tingut en
compte, ja que es troben molt pròxims al límit de l‘àrea d‘estudi, i també són
clau i d‘especial importància a l‘hora de dissenyar les vies i avaluar la xarxa de
camins actual i proposada.
Cal destacar que alguns d‘aquests punts inventariats, no es troben actualment
en la COE, per aquest motiu s‘han categoritzat de la mateixa manera que es
recull en el Pla INFOCAT, però col·locant un marc vermell al fons, per tal
d‘indicar, que aquell punt d‘aigua, és nou i no es troba ubicat en la COE. En
aquests punts es preveu la notificació a l‘organisme responsable, per tal
d‘avaluar-los i categoritzar-los correctament segons el Pla INFOCAT, per
garantir la seva posterior addició a la COE.
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L‘inventari dels punts d‘aigua, inclou:


Numeració del punt d’aigua



Tipus de punt d’aigua, segons el tipus d‘hidrant, que es troba definit en
el Pla INFOCAT, i en l‘anterior apartat 6.2.2.1 – Definició i classificació.



Municipi, s‘indica dins de quin terme municipal es troba el punt d‘aigua.
Cal destacar, que tots els municipis inclosos en el projecte, tenen dins
els seus límits diversos punts d‘aigua i de diferents tipologies.
També cal destacar, que el municipi d‘Àger, és el municipi amb un major
nombre de punts d‘aigua entre els seus límits, aquest fet és a causa del
fet que és el terme municipal més representatiu en el treball i el de major
extensió. Juntament amb què és el municipi amb una major massa
boscosa, del projecte.



Zona, s‘indica a quina de les 4 subzones de l‘àrea d‘estudi pertany
aquest punt d‘aigua, per facilitar així la seva detecció i localització en els
mapes i sobre el terreny.



Coordenades geogràfiques, per tal de facilitar la seva detecció i
localització sobre els elements cartogràfics i sobre el terreny, s‘han
identificat les coordenades geogràfiques, segons el Sistema de
Coordenades ETRS 1989 i segons la Cartografia Operativa
d‘Emergències (COE).
o Sistema de coordenades ETRS1989, per tal de facilitar la seva
ubicació a les persones i organismes receptors d‘aquest projecte i
que no disposin de la Cartografia Operativa d‘Emergències.
Aquest fet beneficia i facilita la detecció dels diversos punts
d‘aigua a través d‘altres plataformes digitals com Google earth,
Arc Map, Vissir 3, etc.
Les coordenades s‘han elaborat segons el sistema de
coordenades ETRS 1989, on trobem els punts a la Zona 31 N.
o Cartografia Operativa d‘Emergències (COE), ja que aquest
projecte és una eina directa per al servei d‘extinció d‘incendis i
salvament, el qual utilitza la cartografia COE, per a dur a terme
les tasques d‘extinció d‘incendis forestal, salvament entre altres,
és necessari usar aquesta codificació cartogràfica per tal de
facilitar la identificació i localització d‘aquests punts d‘aigua.
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Aquestes coordenades COE, es componen dels fulls, que
corresponen a la Distribució en fulls del Mapa Topogràfic
Nacional, que alhora es divideixen en 4 talls. Els fulls
corresponen a les 3 primeres xifres i el tall a l‘última xifra que a
més es troba separada per un guió.
També s‘indica el SOC, és a dir el Sistema d’Orientació
Cartogràfica, format per una malla cinc quilomètrica, formada per
dues xifres i dues lletres, anomenada quadrant. I per una malla
quilomètrica, inclosa dins la malla cinc quilomètrica, i formada per
una xifra, que oscil·la entre 1 i 25, segons la seva posició dins la
malla cinc quilomètrica, anomenada secció. En la taula dels punts
d‘aigua la primera part del nombre correspon al quadrant i la
següent diferenciada per un guió correspon a la secció.


Codi, també s‘ha codificat de forma pròpia cada punt d‘aigua inventariat
durant el projecte, aquest codi es compon de 3 parts.
La primera part del codi, correspon a PA, que és l‘abreviatura de Punt
d‘Aigua, i és homònima per a tota la codificació pròpia dels punts
d‘aigua. La segona part, correspon al número assignat de cada punt
d‘aigua i que correspon amb la numeració del punt d‘aigua, i la tercera
part de la codificació correspon a quina subzona de l‘àrea d‘estudi es
troba ubicat el punt d‘aigua.
D‘aquesta manera es vol donar una altra eina senzilla, per tal de
seleccionar i ubicar els diferents punts d‘aigua inventariats en el present
projecte.



S‘indica si el punt pertany actualment a la COE o no, d‘aquesta
manera es poden identificar ràpidament els punts de nova adscripció a la
COE o de nova construcció.



Tipus d’hidrant dels punts que actualment no pertanyen a la COE,
els punts inventariats de nova construcció o que no pertanyen
actualment en la COE, se‘ls a assignat una segona categoria segons el
tipus de construcció de la qual es tracti, aquesta categoria de
construcció pot ser, bassa, construcció especifica per a incendis
(abreujada com a incendis) o piscina que pot ser particular o municipal,
tot i que no s‘ha fet diferenciacions entre la seva titularitat i s‘ha englobat
sota en nom de piscina.

Dels 54 punts d‘aigua inventariats, 44 es troben íntegrament dins els límits de
l‘àrea d‘estudi, m‘entres que els altres 10 es troben en les proximitats a l‘àrea
d‘estudi, alguns d‘ells a l‘altra vora del camí que actua com a límit físic de l‘àrea
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d‘estudi, per aquest motiu i per la seva proximitat s‘ha decidit incloure‘ls en
aquest inventari i tenir-los en compte a l‘hora d‘elaborar el projecte.

Punts d’aigua segons municipi al qual es troben:
Taula 27. Punts d'aigua segons municipi al qual es troben.

Municipi

Nombre de PA

Àger

29

Algerri

3

Ivars de Noguera

1

Les Avellanes i Santa Linya

13

Os de Balaguer

8
54

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes en l'inventari de punts.

Gràfic 20. Punts d'aigua segons municipi al qual es troben.

Nombre de punts d'aigua, segons municipis
Àger
15%
Algerri
Ivars de Noguera
24%

54%
Les Avellanes i Santa
Linya

2%

5%

Os de Balaguer

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes en l'inventari de punts.

S‘observa que el municipi amb major representació de punts d‘aigua es Àger,
això és degut al fet que és el municipi amb una major extensió, i també a què
és el municipi que aporta una major superfície en l‘àrea d‘estudi, per contra el
municipi d‘Avellanes i Santa Linya, té més punts d‘aigua inventariats respecte
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al municipi Os de Balaguer, tot i tenir una major extensió aquest últim, això és
degut al fet que el municipi de les Avellanes té una major superfície forestal
respecte al municipi d‘Os de Balaguer, ja que aquest té bona part de la
superfície destinada a usos agronòmics.

Punts d’aigua segons subzona del projecte a la qual es troben:
Taula 28. Punts d'aigua segons subzona d'estudi a la qual es troben.

Subzones de l’àrea d’estudi

Nombre de PA

1

10

2

11

3

13

4

10

Fora de l'àrea d'estudi

10
54

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes en l'inventari de punts.

Gràfic 21. Punts d'aigua segons subzona d'estudi a la qual es troben.

Punts d'aigua segons subzona en l'àrea d'estudi

19%

18%

1
2
3

19%

20%
4
Fora de l'àrea d'estudi
24%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes en l'inventari de punts.

Si ens fixem en els punts d‘aigua presents en cadascuna de les subzones
d‘estudi definides principalment a partir dels mapes d‘usos del sòl, observem un
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equilibri en els punts d‘aigua inventariats en cada subzona d‘estudi, que es
troba entorn dels 10, i donat que les 4 subzones definides tenen una superfície
força similar, s‘obté una distribució força homogènia dels punts d‘aigua al llarg
del territori, fet que a primera vista ofereix una visió bona respecte a la
distribució i accés als recursos hídrics per part dels serveis d‘extinció d‘incendis
i salvament.
L‘inventari complet dels punts d‘aigua es troba en l’Annex 2 – Anàlisi de la
situació, Inventari dels punts d’aigua.

Mapa 38. Mapa sobre la ubicació dels punts d'aigua en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia, a partir de la taula anterior i la cartografia de l'ICC, COE i dades
pròpies de camp.

Els mapes dels punts d‘aigua, s‘inclouen el l‘apartat Annex 6 – Mapes. En ell
s‘inclouen els mapes dels punts d‘aigua generals i per zones d‘estudi.
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6.3.

Punts sensibles a la zona de treball

6.3.1. Definició i classificació
Els punts sensibles, són aquells punts en la cartografia del territori, que per la
seva tipologia poden actuar com a focus d‘un incendi, punt de perill, agreujant
de l‘incendi o punt clau en la morfologia d‘aquest, aquestes infraestructures,
són punts de risc per a l‘inici, desenvolupament o plantejament dels diferents
incendis que hi puguin haver.
Aquests punts, poden ser:


Pobles



Urbanitzacions



Hostals



Masies



Granges



Punts d‘interès turístic



Monuments



Infraestructura privada



Infraestructura pública



Basses

Les categories anteriors, componen els grups generals en els quals s‘han
agrupat la totalitat dels punts en l‘àrea d‘estudi, diferenciant també en les 4
zones menors.
La categoria Granges, també inclou, tots els coberts, casetes de material i
altres construccions, que es trobin en ús actualment i estiguin destinades al
treball en el camp, sigui ramader, forestal o agrari.
En la categoria de Masies, s‘inclouen, totes les segones residències o
residències principals, que es trobin fora dels diferents nuclis urbans i
urbanitzacions i es trobin habitades actualment.
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En la categoria Punts d’interès turístic, a pesar que tota la zona en general és
considerada molt turística i conté multitud de rutes i punts visitables, s‘ha inclòs
en aquesta categoria els principals punts, amb major nombre de visites i
potencial turístic o que puguin comportar un agreujant en la logística, d‘un
incendi i el qual és vital tenir-hi un ràpid i fàcil accés. Aquests punts són, coves,
miradors, punts de memòria històrica, punts singulars en el relleu (cims, planes,
barrancs, etc.), flora significativa (arbres monumentals), punts turístics i
històrics (com la via romana d‘Àger), ruïnes, etc.
La categoria Monuments, inclou les diferents ermites i esglésies de la zona
principalment, tot i que també inclou altres construccions. És una categoria molt
pròxima a la categoria de punts d‘interès turístic, tot i que en aquesta s‘hi
inclouen tots aquells punts que a part de ser d‘interès turístic o no, contenen
alguna construcció que els fa destacables, cal destacar que alguns d‘aquests
punts/monuments es poden trobar en ruïnes o amb una poca estabilitat
estructural. Castells, torres, ermites, esglésies o pobles en ruïnes, formen part
d‘aquesta categoria.
La categoria d‘Infraestructura pública, inclou totes aquelles construccions i
infraestructures que formen part d‘algun ent públic, entre les quals s‘hi inclouen
depuradores, preses, ponts, túnels, parades d‘autobús o tren, cementiris
apartats del nucli urbà, etc.
En la categoria de Pobles, s‘ha inclòs tots els nuclis de població destacables i
importants de la zona, en ella també s‘inclouen les diferents urbanitzacions o
nuclis secundaris d‘aquests pobles o urbanitzacions principals.
La categoria d‘Hostal, està formada per aquelles masies i edificacions
destinades a l‘acollida de turistes i visitants, però que alhora no es troba dins de
cap nucli urbà, sinó que es troba aïllada dels principals nuclis de població.
En la categoria de Basses, s‘han inclòs totes les construccions que contenen
aigua o basses i llacunes de formació natural, que es troben en l‘àrea d‘estudi,
aquesta categoria s‘ha estudiat de forma apartada de la resta
d‘infraestructures, i les principals infraestructures o llacunes que puguin ser
d‘utilitat en l‘extinció de diferents incendis en la zona, s‘ha qualificat, quantificat
i d‘escrit, i s‘han inclòs en la capa de punts d‘aigua, que es troba en l’apartat 6
– Anàlisi de la situació, Estat de la xarxa bàsica de punts d’aigua.
La categoria Infraestructura privada, fa referència a diferents indústries que
es troben en la zona i que no estan destinades al món agronòmic, entre elles
s‘hi troba l‘única plantació de plaques solars en l‘àrea d‘estudi.
Cal destacar, que les principals carreteres de la zona, especialment la C-12, no
s‘han classificat en aquesta capa de punts, donat que tota la xarxa viària s‘ha
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classificat en l’apartat 6.2.1 – Estat de la xarxa bàsica viària per a l’extinció
d’incendis. Així com altres elements lineals com rius o vies fèrries.

6.3.2. Inventari dels punts sensibles
En total, s‘han quantificat 160 punts sensibles en l‘àrea d‘estudi, els quals es
troben distribuïts en les diferents categories esmentades anteriorment i en les
diferents subzones de l‘àrea d‘estudi.
La taula total dels punts es troba en l’Annex 2 – Anàlisi de la sitaució, en
l’aparat Inventari de punts sensibles, en aquella taula s‘inclou el codi de cada
punt, número, zona en la qual es troba, nom, tipus d‘edificació (és a dir, la
categoria general) i les coordenades.
També en l’apartat Annex 6 - Mapes, s‘inclouen el mapa dels punts sensibles
generals que es troben actualment en la zona de treball.

Mapa 39. Mapa sobre la ubicació dels punts sensibles en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia, a partir de la taula anterior i la cartografia de l'ICC, COE i dades
pròpies de camp.
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Punts sensibles segons tipus d’infraestructura
Taula 29. Punts sensibles segons tipus d’infraestructura.

Tipus d'infraestructura

Nombre de punts sensibles

Poble

13

Hostal

2

Masia

24

Granja

40

Infraestructura pública

23

Infraestructura privada

1

Monument

25

Punt turístic

22

Bassa

12
162

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes en l'inventari de punts.

Gràfic 22. Quantificació dels punts sensibles segons tipus d’infraestructura.

Punts sensibes segons el tipus d'infraestructura
7%

8%
1%
Poble

14%
15%

Hostal
Masia
Granja
Infraestructura pública

15%

Infraestructura privada
Monument
25%

1%

Punt turístic
Bassa

14%
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes en l'inventari de punts,
representats en la taula anterior.

Els principals punts sensibles que es troben en l‘àrea d‘estudi són granges,
aquest fet és degut a causa del fet que es tracta d‘una àmplia zona on conviuen
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el món rural amb el món forestal. També, ja que és una zona on predomina
aquest tipus d‘explotacions ramaderes i els conreus principalment de secà, per
aquest motiu ¼ de tots els punts sensibles correspon a granges.
També cal destacar que el 15%, dels punts són masies, ja que en un ambient
no tan urbanitzat ni massificat, com més és l‗àrea d‘estudi, encara hi ha un gran
nombre de famílies que viuen en masies aïllades, moltes d‘elles procedents de
certes generacions passades, així com d‘altres que s‘usen com a segones
residències i que estan ocupades els caps de setmana o en dies i èpoques
assenyalades a l‘any.
Les masies, es troben seguides de les infraestructures públiques, que
representen el 14% del total dels punts sensibles en l‘àrea d‘estudi, això és per
culpa de la massificació i urbanització cada cop més important d‘aquesta àrea,
així com la necessitat d‘abastir dels serveis bàsics a la població, entre aquests
punts s‘hi troba la presa de Canelles i la seva central elèctrica, els cementiris
que es troben als afores dels nuclis urbans o en antics pobles actualment
abandonats, això com també les estacions d‘autobusos i de trens, que es
troben fora dels nuclis urbans, els túnels del tren, la xarxa de repetidors de
telefonia mòbil i de la xarxa RESCAT, entre altres.
Cal destacar, els punts turístics, ja que també ocupen un 14% dels punts
sensibles en l‘àrea d‘estudi, aquest fet és pel fet que aquesta àrea de la Vall
d‘Àger, és una àrea molt turística per a diferents esports i ampli espectre
d‘activitats, estades familiars, etc. Aquest valor, demostra la importància de la
Vall d‘Àger sobre el turisme, el qual és un motor molt important per tota aquesta
zona i dóna per tant, un motiu afegit a l‘execució d‘aquest projecte, per tal de
preservar al màxim aquesta regió.

Punts sensibles segons subzona d’estudi a la qual pertanyen

Taula 30. Punts sensibles segons subzona d’estudi a la qual pertanyen

Zona

Nombre

1

53

2

31

3

43

4

33
160

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes en l'inventari de punts.
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Gràfic 23. Quantificació dels punts sensibles segons subzona d'estudi a la qual
pertanyen.

Punts sensibles, segons subzona d'estudi a la qual
es troben
1

21%
33%

2

3
27%
4
19%
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes en l'inventari de punts,
representats en la taula anterior.

Les principals subzones on s‘hi troba una major abundància de punts sensibles,
es troba en la subzona 1 i 3 de l‘àrea d‘estudi, aquest fet és a causa del fet que
en aquestes subzones s‘hi concentren la major part de les granges i masies
inventariades en aquest projecte, motiu per al qual obtenen el 33% i 27% de la
totalitat dels punts sensibles respectivament. També són les principals
representants dels punts sensibles, ja que en elles si concentra el nombre més
gran de punts turístics i monuments.
Cal destacar, que la subzona 4, tot i tenir un relleu més pla connecta
directament amb la Plana de Lleida i els secans de la Noguera, motiu per al
qual s‘hi esperaria trobar un major nombre de granges i masies, pràcticament
no n‘hi ha, això és degut perquè aquesta zona en ser més plana ha sigut
emprada com a camps de conreu. En aquesta subzona tampoc s‘hi troba
pràcticament cap punt d‘interès turístic ni monument, fet que li atorga pocs
punts sensibles.
La subzona 1, tot i tenir un ampli ventall de punts sensibles al voltant dels seus
límits, que alhora corresponen amb la part més plana d‘aquesta subzona, no té
pràcticament cap punt en la part central, ja que en ella si troba una serra força
abrupta La Serra de Millà, la qual la part superior és una planúria, que s‘ha
destinat històricament com a camps de pasturatge per als ramats, motiu per al
qual s‘hi troben diferents estables en ruïnes al voltant d‘aquesta serra.
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Punts sensibles segons municipi en el qual es troben
Taula 31. Punts sensibles segons municipi en el qual es troben ubicats.

Municipi

Nombre de PS

Àger

77

Algerri

3

Camarasa

7

Ivars de Noguera

4

Les Avellanes i Santa Linya

36

Os de Balaguer

33
160

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes en l'inventari de punts.

Gràfic 24. Quantificació dels punts sensibles segons municipi al qual és troben ubicats.

Punts sensibles, segons municipi en el qual es
troben
Àger

21%

Algerri

48%

Camarasa
Ivars de Noguera

23%
Les Avellanes i Santa Linya
2% 4%

2%

Os de Balaguer

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes en l'inventari de punts,
representats en la taula anterior.

El principal municipi amb el nombre més gran de punts sensibles és Àger, amb
pràcticament la meitat dels punts sensibles que es troben en l‘àrea d‘estudi,
aquest fet és deu a què és el municipi que aporta una major superfície a l‘àrea
d‘estudi i també que és el municipi amb major nombre de sòl urbanitzat, per la
qual cosa si troben més infraestructures, així com diverses masies i granges, i
molts punts turístics a raó de què aquesta és una zona molt turística.
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Els municipis de Les Avellanes i Santa Linya i Os de Balaguer, són els altres
dos grans representants de punts sensibles en la seva superfície, a causa que
també aporten una gran superfície sobre l‘àrea d‘estudi, tot i que aquesta
superfície és menor respecte al municipi d‘Àger i tampoc és una zona tan
urbanitzada i amb menys infraestructures.
Cal destacar que els municipis de Camarasa, Ivars de noguera i Algerri, tenen
poca representació en els punts sensibles, principalment a causa de la seva
poca superfície sobre l‘àrea d‘estudi global.

6.4.

Punts crítics a la zona del treball

Aquesta categoria, inclou els punts més perillosos per a l‘inici d‘un incendi
forestal, on les seves condicions topogràfiques i meteorològiques, fan que es
puguin iniciar incendis amb les pitjors característiques de la zona.

6.4.1. Definició i classificació
Aquests punts s‘han elaborat a partir d‘un mapa MDE (Model Digital
d‘Elevacions), a partir del qual s‘ha obtingut totes les conques que conformen
l‘àrea d‘estudi, alhora també s‘ha elaborat la principal xarxa hídrica de la zona,
per tal d‘identificar els fons de vall principals, l‘inici de cadascuna de les
conques que conformen l‘àrea d‘estudi i també obtenir així les principals
conques de la zona.
Finalment, s‘ha dut a terme un creuament de dades, de totes les categories
esmentades anteriorment i s‘ha identificat els punts més crítics que trobem en
la zona d‘estudi, pel que fa a inici, desenvolupament i perillositat.
Cal destacar, que tots els punts crítics, s’han situat a l’inici de les
respectives conques, és a dir al punt més baix, per tal de garantir un
accés ràpid a la totalitat de la conca i a l’hora poden abastir un major radi
d’acció.
Posteriorment, a partir de la mateixa capa MDE, s‘ha obtingut la cartografia de
l‘orientació i el pendent en tota l‘àrea d‘estudi, en la categoria d‘orientació s‘ha
fet un especial incís en els vessants amb orientació Sud, donat que aquests
vessants són els més crítics, quan la meteorologia és desfavorable i bufa un
vent procedent del Sud, sec i càlid.
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Per tant, a partir del mapa de conques principals en l‘àrea d‘estudi i els
vessants amb orientació Sud, s‘ha obtingut, les conques més critiques perquè
es desenvolupi i formi un incendi forestal, perillós i amb condicions molt
favorables per al seu desenvolupament.
També s‘ha prestat atenció al tipus de vegetació present en cada conca, a
partir de la qual s‘ha donat una escala de valors, segons la seva perillositat
sobre el tipus d‘incendis que podria provocar i en tipus de combustible del qual
es tracta.
També s‘ha tingut en compte, a l‘hora de realitzar aquesta classificació la
morfologia pròpia de la conca, la seva ubicació, és a dir si forma part d‘una
conca de rang superior o si aquesta està conformada per diverses conques.
Així, com la morfologia final d‘aquestes, és a dir si en el seu conjunt formen una
àmplia conca lineal.
A partir de les principals variables, s‘ha creat una fórmula, anomenada
algoritme de conques, per tal de quantificar numèricament la perillositat d‘aquell
punt crític, i alhora donar una classificació numerada en l‘ordre de perillositat de
les diferents conques.

Fórmula creada, (VPC, Valoració dels Punts Crítics):

((

) (

) (

)) ((

)

)

On:


V1, V2, Vn: Tipus de vegetació en la conca.



%V1, V2, Vn: Percentatge de representació de cada tipus de vegetació en la
conca.



S1, S2, Sn: Superfície de cada conca.



%O.Sud: Percentatge d‘orientació sud en la conca.
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Criteris i valors numèrics d‘aquests:
Cal destacar que la superfície de la conca i el % d‘orientació sud en aquesta,
actuen com a variables secundàries que augmenten o disminueixen el risc
general causat per la vegetació en la conca.
Taula 32. Criteris i valors numèrics assignats a la fórmula creada.

Vegetació i infraestructures
Tipus
Superfície edificada i/o Arbrat forestal

Vulnerabilitat de
la superfície
1

Matollar

0,75

Conreus herbacis i llenyosos abandonats

0,5

Conreus herbacis i llenyosos

0,3

Prats i herbassars

0,1

Sòls sense vegetació, cobertes d'aigua i zones verdes urbanes*

0

Superfície de la conca
Factor de
superfície
0,5

Tipus
Petita (De 0 a 100 ha)
Mitjana (De 101 a 200 ha)
Gran (Més de 200 ha)

1
1,5

% d'Orientació Sud de la conca
Tipus
Menys del 33% d'orientació Sud**
Entre el 34 i el 66% d'orientació Sud**
Més del 66% d'orientació Sud**

Factor
d’orientació
0,5
1
1,5

Font: Elaboració pròpia.
* La mostra de zones verdes urbanes, és molt escassa en l’àrea d’estudi i com entenem
que estan gestionades per l’ajuntament o propietari responsable, no tenen mostra de
perill.
** L’orientació Sud comprèn dels 135º als 225º.
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6.4.2. Inventari dels punts crítics
S‘han comptabilitzat 173 conques en l‘àrea d‘estudi, és un nombre raonable de
conques, ja que si es disminueix la quantitat de flux d‘aigua acumulat per forma
una conca, el seu nombre augmenta, donant lloc a conques molt petites, sobre
les quals no es podria treballar a causa del gran nombre de conques i de la
seva petita dimensió i morfologia, per aquest motiu s‘ha anat establint diferents
nivells humbrals en l‘acumulació del flux, per tal d‘obtenir un nombre raonable
de conques i d‘una dimensió més òptima per tal de poder treballar i elaborar el
projecte.
Cal destacar que les conques definides tenen una superfície mitjana de 138
hectàrees, tot i que les de major superfície tenen 942 i 802 hectàrees
respectivament. Aquestes conques de major superfície, es troben ubicades a la
part interna de l‘àrea d‘estudi, aquest fet és a causa que les conques ubicades
en els límits, o bé es troben definides en part per al límit Sud de l‘àrea d‘estudi
marcada segons criteris d‘usos del sòl, o bé són conques ubicades en els límits
Est i Oest, coincidint amb la desembocadura sobre els rius Noguera Pallaresa i
Noguera Ribagorçana respectivament, motiu per al qual aquestes conques són
més estretes amb una morfologia allargada i paral·lela al corrent del riu.
Mapa 40. Xarxa hidrogràfica en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir d'informació de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Mapa 41. Xarxa de drenatge i principals conques de l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir d'informació de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Mapa 42. Conques amb orientació sud en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir d'informació de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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A partir de les conques creades, s‘han definit 52 punts crítics, sobre els quals
s‘ha aplicat l‘algoritme de conques, per tal d‘avaluar-los un per un, i donar-los-hi
la importància que els hi correspon segons la seva orientació, mida, tipus de
vegetació i morfologia. Obtenint així la classificació dels 52 punts crítics, que es
troben en l‘àrea d‘estudi.

Mapa 43. Punts crítics en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir d'informació de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Els valors màxims i mínims per a una sola conca es situen entre 0 i 2,25,
m‘entres que per a punts que es troben en el nexe d‘unió de dos conques
aquests valors oscil·len entre 0 i 4,5.
Els principals valors obtinguts oscil·len entre 1,5 i 2,20. Per a cada punt crític i
segons aquesta formula s‘ha donat un valor de prioritat o d‘importància per
aquell punt.
Cal destacar, que els punts crítics més importants corresponent als punts
situats sobre les conques internes, ja que en elles s‘hi concentren les conques
amb una major superfície, corresponen al tipus de vegetació d‘arbrat forestal
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principalment i amb una major orientació Sud respecte a les altres conques de
la zona.
Els 20 punts crítics de major importància es situen en les subzones de diferent
manera:
Taula 33. Distribució dels principals punts crítics en les subzones d'estudi.

Zona

Nombre

1

5

2

3

3

5

4

7

Font: Elaboració pròpia a partir del mapa sobre els punts crítics.

Mapa 44. Mapa amb la numeració segons l’ordre de prioritat dels punts crítics definits en
l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir d'informació de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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Mapa 45. Mapa amb la distribució de les principals conques i dels punts crítics segons
importància en l'àrea d'estudi.

Font: Elaboració pròpia a partir d'informació de l'ICC i del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta taula amb el recull numèric per a cada punt crític, està situada en
l’Annex 2 – Anàlisi de la situació, en l’apartat inventari dels punts crítics en
l’àrea d’estudi, i es recull segons número de punt crític i segons ordre de
valoració final i ordre de prioritat. Aquestes taules inclouen:


Municipi dins el qual es troba ubicat el punt crític



Subzona d‘estudi dins la qual es troben ubicats



Número de punt crític



Número de punt crític segons ordre d‘importància



Codi propi, format per l‘abreviatura de punt crític (PC), el número del
punt crític i la subzona a la qual es troba ubicat, per tal de facilitar el
reconeixement i ubicació d‘aquest.



Coordenades UTM, segons el sistema de coordenades ETRS 1989, on
tots els punts pertanyen a la Zona 31 N.
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Valor resultant de l‘algoritme de conques (Remarcat amb negreta).



Valors de forma separada usats en l‘algoritme de conques, entre els
quals s‘hi inclou:
o Nombre de conques que formen el punt crític
o Valor de la superfície de les conques que formen el punt
o Valor de la vegetació, segons l‘escala esmentada anteriorment
o Valor de l‘orientació Sud en la conca, segons l‘escala esmentada
anteriorment

Nombre de punts crítics segons municipis al qual es troben

Taula 34. Nombre de punts crítics segons municipi al qual pertanyen.

Municipi

Nombre de punts crítics

Àger

22

Algerri

1

Camarasa

7

Ivars de Noguera

4

Les Avellanes i Santa Linya

20

Os de Balaguer

19
73

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes en la definició dels punts
crítics.
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Gràfic 25. Representació del percentatge dels punts crítics segons municipi al qual es
troben situats.

Nombre de punts crítics segons municipi
Àger
26%

30%

Algerri
Camarasa
Ivars de Noguera

1%

10%

Les Avellanes i Santa
Linya
Os de Balaguer

27%
6%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes en la definició dels punts crítics
i en la taula anterior.

Els principals punts crítics, es troben en el municipi d‘Àger, aquest fet és a
causa que és el municipi amb major superfície dins l‘àrea d‘estudi, seguit dels
municipis de Les Avellanes i Santa Linya i Os de Balaguer, respectivament,
donat que també tenen una major superfície envers Camarasa, Ivars de
Noguera i Algerri, que tan sols ocupen petits fragments dins l‘àrea d‘estudi,
Camarasa sols es troba en la zona Nord-est de l‘àrea d‘estudi i es troba
totalment dins la subzona d‘estudi 1, m‘entres que els municipis d‘Ivars de
Noguera i Algerri, es troben a la part Sud de l‘àrea d‘estudi i íntegrament dins la
subzona d‘estudi 4, per aquest motiu tenen menys punts crítics dins els seus
límits.
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Nombre de punts crítics segons subzona d’estudi a la qual es troben
Taula 35. Distribució dels punts crítics segons la subzona d'estudi a la qual pertanyen.

Subzona d'estudi

Nombre de punts crítics

1

25

2

13

3

15

4

20
73

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes en la definició dels punts
crítics.

Gràfic 26. Distribució dels punts crítics entre les subzones d'estudi a la qual pertanyen.

Distribució dels punts crítics entre les subzones
d'estudi

27%
34%

1

2

3

4

21%
18%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes en la definició dels punts crítics
i en la taula anterior.

Els principals punts crítics, se situen en la subzona d‘estudi 1, aquest fet és a
causa que engloba tota la Serra de la Palomera, part de la Serra del Montclús,
la plana de les Avellanes, la Serra de la Morena i la Serra Grossa, aquesta
multitud de serres formen multitud de conques, sobre les quals s‘hi troben
definits els diferents punts crítics, comptabilitzant el 34% del total dels punts
crítics en l‘àrea d‘estudi.
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En la subzona d‘estudi 4, també s‘hi troba una àmplia representació dels punts
crítics sumant el 27%, del total de punts crítics, també a causa de la multitud de
serres i conjunt de serretes que es troben en aquesta subzona, originant un
major nombre de conques, aquestes principals conques es deuen a la Serra de
Sant Miquel, el conjunt format per la Serra de la Guineu i la Serra d‘Os, i també
al conjunt de serres que desemboquen sobre el Pantà de Santa Anna al Sudoest de l‘àrea d‘estudi.
Per contra, les subzones d‘estudi 2 i 3, són les que tenen un menor nombre de
punts crítics en el seu interior (18% i 21% respectivament), el principal motiu és
a causa del fet que la subzona d‘estudi 2, envolta una sola serra, la Serra de
Millà, sobre la qual s‘hi troba una àmplia plana. I en la subzona d‘estudi 3,
també es troba conformada principalment per una sola serralada, aquest fet
provoca que en aquestes dues àrees s‘hi ubiquin les conques de major
superfície i on els inicis d‘aquestes conques se situen sobre els límits
d‘aquestes àrees o desembocant sobre el riu Noguera Ribagorçana.

Valoració conjunta dels Punts d’aigua, Punts sensibles i
Punts crítics

6.5.

Com en aquest projecte també es faciliten les dades segons les subzones de
l‘àrea d‘estudi i segons els municipis que conformen l‘àrea d‘estudi, s‘ha cregut
oportú valorar conjuntament els Punts d‘aigua, sensibles i crítics, que es troben
en l‘àrea d‘estudi, ja que seran els principals condicionants a l‘hora de
determinar si la xarxa bàsica de camins actual és suficient i per tant si compleix
les condicions requerides, i en el cas de proposar el manteniment d‘algunes
vies ja existents, modificacions en elles o inclús la creació de noves vies de
circulació, aquests tres tipus de punts avaluats anteriorment, en seran la
principal motivació així com la principal raó de les propostes sobre la xarxa
bàsica viària esperada.
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6.5.1. Valoració dels punts d’aigua, sensibles i crítics, segons
subzones d’estudi
Taula 36. Valoració conjunta dels punts d'aigua, sensibles i crítics segons les subzones
d'estudi.

Punts
Subzona

Ordre de
Prioritat

Aigua

Sensibles

Crítics

1

10

53

25

1

2

11

31

13

4

3

13

43

15

3

4

10

33

20

2

44

160

73

Font: Elaboració pròpia a partir de les taules i informació extreta dels punts sensibles,
crítics i d'aigua.

Segons s‘observa en la taula, es pot veure que la principal subzona amb més
risc correspon a la subzona 1, aquest fet és a causa de l‘elevat nombre de
punts Sensibles i Crítics, que es troben dins la seva àrea d‘estudi, se‘n la
subzona d‘estudi que té el major nombre tant de punts sensibles com crítics, a
més de tenir el menor nombre de punts d‘aigua dispersos per aquella subzona,
donant per tant una imatge de perillositat a tenir en compte, i donat que el
nombre de punts sensibles i crítics no es pot reduir i tampoc ampliar el nombre
de punts d‘aigua (ja que no és la finalitat d‘aquest projecte), aquesta serà una
àrea a tenir molt en compte, en l‘anàlisi de la xarxa bàsica viària i on es
millorarà tant estructuralment com logísticament, per tal de mitigar aquest risc
visible en aquesta àrea d‘estudi.
També caldrà parar especial atenció sobre la subzona d‘estudi 4, ja que en ella
s‘hi troben diversos punts crítics i sensibles, acompanyat dels pocs punts
d‘aigua dispersos sobre la zona que agreugen aquesta situació, també cal
destacar la perillositat d‘alguns d‘aquests punts crítics, que es troben en les
conques internes i han obtingut un elevat valor en l‘algoritme de conques sent
per tant punts crítics amb una prioritat molt alta.
Per contra, les subzones d‘estudi 2 i 3, tenen un elevat nombre de punts
sensibles, aquests punts sensibles es basen en el principi del cos de bombers
en protegir en primera instància a les persones i els béns, per tal en aquestes
subzones es prioritzarà la millora logística per tal de facilitar l‘accés sobre
aquests punts.
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6.5.2. Valoració dels punts d’aigua, sensibles i crítics, segons
municipi en el qual es troben
Taula 37. Valoració conjunta dels punts sensibles, crítics i d'aigua, segons municipi al
qual pertanyen.

Punts
Municipi

Ordre de
Prioritat

Aigua

Sensibles

Crítics

Àger

29

77

22

1

Algerri

3

3

7

5

Camarasa

0

7

1

6

Ivars de Noguera

1

4

4

4

Les Avellanes i Santa Linya

13

36

20

2

Os de Balaguer

8

33

19

3

54

160

73

Font: Elaboració pròpia a partir de les taules i informació extreta dels punts sensibles,
crítics i d'aigua.

El municipi amb major risc és Àger, això és degut al gran nombre de punts
sensibles i crítics, que es troben en ells, essent el municipi amb el major
nombre de punts crítics i el major pel que fa a punts sensibles amb una gran
diferència, amb més del doble de punts sensibles que el segon municipi (Les
Avellanes i Santa Linya), aquest fet indica que caldrà prestar una atenció
especial sobre aquest municipi per tal de què disposi d‘una òptima xarxa de
camins així com una bona base logística per tal de mitigar el risc que hi ha
sobre aquest municipi.
També cal prestar una certa atenció sobre els municipis de Les Avellanes i
Santa Linya i Os de Balaguer, ja que aquests dos municipis tenen unes
característiques de perill força similars pel que fa als punts crítics i sensibles,
així com un similar nombre de punts d‘aigua, per tant enfront d‘aquest nivell de
perill, caldrà parar especial atenció a aquests dos municipis en l‘avaluació de la
xarxa bàsica de camins actual i proposar les mesures necessàries per mitigar
aquest risc.

151

Millora de la xarxa viària de camins, en la comarca de la Noguera (Lleida, Catalunya)

6.6.

Òrgan territorial del cos de bombers en el qual és troba
l’àrea d’estudi

6.6.1. Divisió territorial operativa
Segons la divisió administrativa del Cos de bombers de la Generalitat de
Catalunya, en el qual es troba l‘àrea d‘estudi, està situada íntegrament en la
regió d‘emergències Lleida.
Dins la qual la divisió d‘aquesta regió d‘emergències, correspon amb les
comarques que s‘hi troben incloses, aquestes comarques són:


Alta Ribagorça



Pallars Jussà



Pallars Sobirà



Alt Urgell



Noguera



Segarra



Urgell



Pla d‘Urgell



Segrià



Garrigues

Com es pot veure, la divisió territorial de la regió de Lleida no es correspon amb
la divisió provincial.
Com ja s‘ha esmentat al llarg del treball aquest projecte s‘inclou dins la
comarca de la Noguera de la qual n‘ocupa parcialment 6 municipis (Àger,
Camarasa, Os de Balaguer, Les Avellanes i Santa Linya, Algerri i Ivars de
Noguera).
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Imatge 8. Divisió operativa territorial segons els Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Font: Elaboració pròpia a partir d'informació proporcionada pels Bombers del Parc de
Balaguer.

6.6.2. Mitjans operatius dels Bombers en l’àrea d’estudi
Actualment, en l‘àrea d‘estudi s‘hi troba el parc de bombers voluntaris d‘Àger,
aquest parc, serà el primer parc a donar resposta a l‘incident que s‘hagi originat
en aquesta àrea, tot i que també hi ha el parc de bombers de Balaguer, el qual
també serà el primer parc que faria sortida, si hi hagués algun tipus d‘incident
en l‘àrea, els dos parcs es troben connectats per la carretera C-12, que alhora
travessa completament l‘àrea d‘estudi i actua com a límit lateral de les diferents
subzones d‘estudi al seu interior, la distància per aquesta carretera entre els
dos parcs és de 30 Kilòmetres.
Entre els principals mitjans operatius per part dels Bombers en la zona, cal
destacar el fet, que el parc de Bombers de Balaguer, compti amb un Heliport,
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aquesta infraestructura dóna un gran suport i de resposta ràpida sobre els
incendis forestals en la zona i en l‘àrea d‘estudi.
Altres mitjans operatius en l‘àrea d‘estudi, són les estacions de repetidors
RESCAT, actualment sol n‘hi ha una i està ubicada al Turó de les Torres, al
terme municipal de Camarasa i en el full 327 tall 2 quadrant 14AU i secció 03.
Tot i que també hi ha d‘altres punts de repetidors de telefonia a l‘àrea d‘estudi.
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7. Pla de millora de la xarxa bàsica de camins
7.1.

Justificació de la proposta

Les vies proposades per a la seva transformació, creació i manteniment es
fomenten sota la finalitat de millorar la xarxa bàsica de camins en tota la regió
definida, per tal de donar un millor suport d‘accés a diferents punts de tipologia
important, així com la millora estratègica i logística d‘aquesta xarxa bàsica de
camins.
El projecte, s‘ha basat amb la cartografia COE[3], ja que seran directament els
bombers els principals beneficiats amb aquest projecte, tot i que també ser útil
per a les diferents entitats municipals que es troben en la zona, les dues ADF
de la zona (Sant Mamet i Noguera Oest) i també per a tots aquells organismes i
associacions, amb relació sobre incendis forestals o presa de decisions en
l‘elaboració i creació de noves vies i pistes forestals. Per aquest motiu, el
projecte no sols s‘ha elaborat i entregat amb la Cartografia Operativa
d‘Emergències (COE), sinó que també s‘ha elaborat a partir d‘altra cartografia
com el Sistema de Coordenades ETRS 1989.
En el projecte, s‘identifiquen totes les vies que es troben dins l‘àrea d‘estudi, els
punts crítics, sensibles i d‘aigua, sobre els quals es basaran les decisions
proposades per tal de millorar i ampliar la xarxa bàsica de camins actual.
També dóna les pautes generals de la seva execució, pel que fa a les
dimensions finals i el traçat a seguir, així com una valoració econòmica del cost
de l‘operació proposat. Tot i que en la creació dels nous vials proposats pot ser
necessari un projecte tècnic, per a elaborar aquesta obra.

7.2.

Criteris i condicionants

7.2.1. Condicionants tècnics
Principalment s‘ha elaborat tot a través de programes per a l‘ús de la
cartografia SIG i visors cartogràfics, com l‘Arc Map, visir 3 de l‘ICC, Google
earth i cartografia virtual i en suport paper de la COE. Tots aquests diferents
programes i elements s‘han integrat i creuat les dades, per tal d‘obtenir un
resultat el més pròxim a la realitat i amb una major precisió. Posteriorment,
s‘han contrastat a camp les dades prèviament obtingudes d‘aquestes
[3]

Cartografia Operativa d‘Emergències. Cartografia del territori català creada i usada
únicament pel cos de bombers de la Generalitat de Catalunya.
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plataformes i s‘han ampliat, d‘aquesta forma s‘ha obtingut una imatge
pràcticament real i el més acurada i detallada possible.
Aquest fet ha augmentat el volum de dades a avaluar, ja que ha agut d‘integrar
molta informació procedent de plataformes diferents, que treballen amb
diferents tipus d‘arxius (Kml, Shape, Dbf, Mmz, etc.), així com en diferents
sistemes de coordenades, ETRS 1989, ED50, COE, etc. Aquesta informació
s‘ha bolcat tota en el programa Arc Map, per tal d‘elaborar totes les capes i
mapes corresponents, on els principals mapes i informació obtinguda s‘ha
incorporat en aquest projecte durant els seus respectius apartats.
Les vies proposades per a la seva millora o nova obertura, s‘han avaluat amb
GPS a camp, amb l‘ajut de diferents plataformes, aquestes plataformes són
Endomondo, Wikiloc i Google earth, d‘aquesta forma tenim un suport digital del
seu traçat amb diferents formats, que a l‘hora s‘ha passat al principal programa
usat per elaborar la cartografia de la zona d‘estudi (Arc Map).
En quant als condicionants tècnics específics, s‘han dividit en funció del tipus
de millora proposada, és a dir tres transformacions, on cadascuna d‘elles té
diferents processos assignats:

En la transformació de No BRP a Camí Terciari:
En la majoria dels casos, aquesta mesura proposada, tan sols representa un
desbrossament per tal de què pugui passa el BRP, sense topar amb les
branques laterals i una repassada de ferm. Aquesta simplicitat en la
transformació, és deu a què els camins No BRP, acostumen a ser camins ja
oberts, on per culpa de la deixadesa del manteniment, les rames ocupen el
camí impossibilitant el pas dels BRP o el ferm es troba molt malmès.

En la transformació del Camí Terciari a Camí Secundari:
Donat que els camins terciaris ja tenen una amplada de 3 a 5 metres, i ja són
transitables actualment per als BRP, s‘ha definit tan sols la creació de sobreamples, per tal de permetre el pas creuat de vehicles tant per als BRP, com
altres vehicles. Aquests sobre-amples, s‘han definit cada 150 metres, ja que el
Pla INFOCAT, els estipula cada 100 o 150 metres. En el cas d‘aquest projecte,
s‘han definit cada 150 metres, donada la morfologia del terreny, ja que definintlos a una distància de 150 metres, compleixen la seva funció.
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Donat, que el pressupost que s‘adjunta en aquest projecte, es defineix en €/km,
i la separació dels sobre-amples, és cada 150 metres, s‘ha definit la creació de
7 sobre-amples per kilòmetre.
Aquests sobre-amples, s‘han dimensionat de 10 metres de llargada per 3
metres d‘ample, per tal de facilitar especialment el pas creuat de vehicles
pesats BRP.

En la transformació de No BRP a Camí Secundari:
Aquesta transformació parteix també de camins ja oberts, on per culpa de la
deixadesa del manteniment, les rames ocupen el camí impossibilitant el pas
dels BRP o el ferm es troba molt malmès.
Per aquest motiu, es proposa un desbrossament i un repàs del ferm, d‘entre 3 i
5 metres d‘amplada, i la creació de sobre-amples per tal de permetre el pas
creuat de vehicles i poder donar la tipologia segons el Pla INFOCAT de camí
secundari. L‘amidament dels sobre amples, s‘ha definit de 10 metres de
llargada per 3 metres d‘amplada, per tal de facilitar especialment l‘encreuament
dels vehicles pesats BRP. En total, s‘han definit 7 sobre-amples al llarg d‘un
kilòmetre de via, els quals es troben separats 150 metres entre ells.

7.2.2. Condicionants econòmics
En aquest projecte, és diferència el tipus d‘actuació que es proposa per a cada
via, sent aquesta el tipus de transformació, segons la categoria actual i la
categoria final proposada, amb un preu estipulat segons kilòmetres.
Per a actuacions de transformació, s‘entén aquelles mesures que donaran la
condició o categoria final que tenen proposada en aquest projecte, aquesta
transformació parteix sempre d‘un via d‘una categoria actual inferior a
l‘esperada finalment.
En el projecte, és distingeixen 3 tipus d‘actuacions diferents:


Transformació de No BRP a Camins Terciaris.



Transformació de No BRP a Camins Secundaris.



Transformació de Camins Terciaris a Camins Secundaris.
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En el cas de les actuacions proposades com a camins i vies de nova
construcció, s‘ha estipulat un preu per kilòmetre lineal de via, segons sigui la
seva categoria inicial i final, ja que entenem que no és el mateix obrir una via
que categoritzarem com a Camí Terciari (segons la COE) que com a Camí
Primari.

El preu segons el tipus d‘actuació és:


Transformació de No BRP a Camins Terciaris, 2.190 €/km.



Transformació de No BRP a Camins Secundaris, 2.518 €/km.



Transformació de Camins Terciaris a Camins Secundaris, 327,6 €/km.

Per a l‘elaboració del pressupost, s‘han utilitzat les tarifes de TRAGSA, de l‘any
2016.

El pressupost amb la descripció de les unitats d‘obra, es troba en l‘Annex 4 –
Pressupost.

7.2.3. Condicionants legals
En el present projecte, no es té en compte la forma d‘obtenció dels permisos
corresponents per part dels propietaris o de les administracions, sobre les quals
tenen competència o tinguin una influència directa sobre el traçat proposat o el
corresponent pas de maquinària necessari per a les obres de manteniment dels
camins esmentats.
Així com tampoc, es fa referència a les autoritzacions i permisos necessaris
que s‘hauran d‘obtenir per tal de realitzar les mesures proposades en aquest
projecte.

7.2.4. Condicionants mediambientals
Han estat definits anteriorment en l’apartat 3.2 – Estat natural.
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Els principals condicionants mediambientals de la gestió són la preservació de
les zones PEIN i Xarxa natura 2000, així com els Hàbitats d‘interès comunitari i
les Àrees d‘interès Faunístic i Florístic, els quals s‘han tingut en compte a l‘hora
de definir el traçat de les vies de nova construcció, i a l‘hora de definir quines
vies proporcionen un major guany de cara a aquests condicionants.

7.2.5. Criteris per a l’establiment de la xarxa
El principal criteri tingut en compte en aquest projecte, és el de donar el major
suport logístic i estructural als mitjans d‘extinció d‘incendis i salvament, de
forma que es garanteixi un ràpid, real i bon accés als principals punts crítics i
sensibles del territori, a l‘hora de subministrar els mateixos principis de cara a
l‘abastiment dels recursos hídrics necessaris. Integrant d‘aquesta forma tots els
condicionants necessaris per a la protecció de persones i béns, ràpid accés als
punts més crítics de la massa forestal i un abastiment de l‘aigua en l‘extinció
d‘incendis forestals.
Per aquest motiu, s‘ha intentat cobrir la majoria d‘aquests punts sensibles,
crítics i d‘aigua a través de camins terciaris (segons criteris de classificació
INFOCAT), a l‘hora s‘ha procurat fer que aquestes vies terciàries tinguin un
recorregut circular per tal d‘oferir una millor logística al servei d‘extinció
d‘incendis i salvament. D‘aquesta manera s‘obté un accés directe per part dels
BRP als principals punts sensibles, crítics i d‘aigua de la zona d‘estudi, així com
a l‘hora se n‘evita la unidireccionalitat d‘aquell camí a través de la creació de
rutes circulars, evitant culs de sac i camins unidireccionals.
Principals criteris emprats en la planificació i proposta de la nova xarxa bàsica
de camins:


Accés a Punts Crítics, aquests punts representen l‘inici de les conques
a la seva part més baixa. Els quals s‘ha comptabilitzat i quantificat a
través d‘una fórmula creada per a la valoració numèrica de la conca,
tenint en compte la superfície de la conca, la principal orientació de la
conca (especial atenció en l‘orientació Sud), el principal tipus de
vegetació en la conca, així com també el nombre de conques que
s‘uneixen en aquell punt, d‘aquesta manera un punt crític pot donar
suport a una, dues o més conques, fet que millora la logística, redueix el
nombre de kilòmetres de nova construcció o de manteniment i optimitza
la xarxa bàsica de camins.

159

Millora de la xarxa viària de camins, en la comarca de la Noguera (Lleida, Catalunya)

L‘Algoritme de conques, és la fórmula creada i usada per avaluar cada
conca que es troba dins l‘àrea d‘estudi:
Criteris i valors numèrics d‘aquests:
Taula 38. Criteris i valors numèrics assignats a la fórmula creada.

Vegetació i infraestructures
Tipus
Superfície edificada i/o Arbrat forestal

Vulnerabilitat de
la superfície
1

Matollar

0,75

Conreus herbacis i llenyosos abandonats

0,5

Conreus herbacis i llenyosos

0,3

Prats i herbassars

0,1

Sòls sense vegetació, cobertes d'aigua i zones verdes urbanes*

0

Superfície de la conca
Factor de
superfície
0,5

Tipus
Petita (De 0 a 100 ha)
Mitjana (De 101 a 200 ha)
Gran (Més de 200 ha)

1
1,5

% d'Orientació Sud de la conca
Tipus
Menys del 33% d'orientació Sud**
Entre el 34 i el 66% d'orientació Sud**
Més del 66% d'orientació Sud**

Factor
d’orientació
0,5
1
1,5

Font: Elaboració pròpia.
* La mostra de zones verdes urbanes, és molt escassa en l’àrea d’estudi i com entenem
que estan gestionades per l’ajuntament o propietari responsable, no tenen mostra de
perill.
** L’orientació Sud comprèn dels 135º als 225º.

Cal destacar que la superfície de la conca i el % d‘orientació sud en
aquesta, actuen com a variables secundàries que augmenten o
disminueixen el risc general causat per la vegetació en la conca.
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Fórmula creada, (VPC, Valoració dels Punts Crítics):
((

) (

) (

)) ((

)

)

On:
 V1, V2, Vn: Tipus de vegetació en la conca.
 % V1, V2, Vn: Percentatge de representació de cada tipus de
vegetació en la conca.
 S1, S2, Sn: Superfície de cada conca.
 %O.Sud: Percentatge d‘orientació sud en la conca.

Els valors màxims i mínims per a una sola conca se situen entre 0 i 2,25,
m‘entres que per a punts que es troben en el nexe d‘unió de dues
conques aquests valors oscil·len entre 0 i 4,5.
Els principals valors obtinguts oscil·len entre 1,5 i 2,20. Per a cada punt
crític i segons aquesta fórmula s‘ha donat un valor de prioritat o
d‘importància per aquell punt.
Aquesta taula amb el recull numèric per a cada punt crític, està situada
en l’Annex 2 – Anàlisi de la situació, i es recull segons número de punt
crític i segons ordre de valoració final i ordre de prioritat.
Cal destacar, que s‘han comptabilitzat 173 conques en l‘àrea d‘estudi i
52 punts crítics, que es recullen en la taula esmentada anteriorment.


Accés a punts sensibles, són aquells punts definits com a persones i
béns, que són els principals punts a tenir en compte per al cos de
bombers en una actuació, ja que el factor més important en qualsevol
actuació dels bombers són les persones.
Aquests elements es troben definits en el Pla INFOCAT, com a elements
vulnerables, en aquest projecte s‘han diferenciat aquests elements
vulnerables segons siguin pobles, masies, granges, punts turístics,
monuments, infraestructures públiques com dipòsits municipals, túnels
de tren, repetidors de la xarxa àgora, etc.
La llista completa d‘aquests punts així com el seu nom, i la seva
respectiva classificació s‘inclou en l’Annex 2 – Anàlisi de la situació.
Cal destacar, que aquests punts són d‘especial importància, ja que
inclouen la protecció i la prioritat del servei sobre les persones, i així se‘n
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fa referència a la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de
prevenció i extinció d‘incendis i salvaments de Catalunya, a la Llei de
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i també al Pla
INFOCAT.


Accés als punts d’aigua, s‘han identificat i cartografiat tots els punts
d‘aigua en la zona d‘estudi que ja pertanyien a la COE i també se n‘hi
han inclòs de nous, tots ells classificats segons el Pla INFOCAT. (Veure
l’apartat 6.2.2 – Estat de la xarxa de punts d’aigua).
El llistat de tots els punts d‘aigua que es troben en la zona d‘estudi i
pròxims en ella s‘inclouen en l’Annex 2 – Anàlisi de la situació.
Cal destacar, que els mitjans aeris en principi no tindrien problemes, ja
que tenen els rius Noguera Ribagorçana i Noguera Pallaresa als límits
de l‘àrea d‘estudi, així com l‘embassament de Santa Anna i de Canelles
al límit Oest de l‘àrea d‘estudi i el Pantà de Camarasa al límit Est de
l‘àrea d‘estudi sobre el riu Noguera Pallaresa, entre els quals hi ha una
distància lineal d‘uns 17 kilòmetres aproximadament.



Logística, principalment es basa en la creació de rutes circulars, és a dir
que el principi el fi de la via proposada s‘uneixin en una altra via, per tal
de donar així una major resposta i aprofitament de la via pel que fa al
temps, evitant que es creuin els diferents vehicles d‘emergències.
També es basa en la creació de sobre-amples, per fer les vies de dos
sentits i permetre el pas de vehicles al llarg del recorregut. Tots aquests
aspectes suposen també un augment en la seguretat durant el
recorregut per part dels diferents vehicles d‘emergència



Minimitzar els impactes sobre el medi ambient, es tracta de reobrir
antigues vies que siguin útils i adaptar les ja existents per tal de mitigar
l‘impacte sobre el territori alhora que redueix dràsticament els costos
d‘aquestes actuacions, ja que és molt més econòmic adequar vies ja
existents que obrir-ne de noves.

7.3.

Descripció de la fitxa de vies

7.3.1. Presentació de les fitxes
Per a cadascuna de les mesures proposades, s‘ha elaborat una capa SIG, per
tal de donar una imatge final i global de les mesures proposades, amb la seva
cartografia segons el Pla INFOCAT, final.
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També s‘ha elaborat una fitxa descriptiva per a cadascuna de les actuacions
proposades en el projecte. En aquestes actuacions s‘hi inclouen, tant les de
manteniment, transformació com les vies de nova construcció.
Aquestes fitxes es troben incloses al final del projecte en l’Annex 5 – Fitxes
descriptives de les vies proposades per a millora. Tot i que també es
proporciona el recull final de les principals capes SIG, per tal de tenir un suport
digital de les actuacions proposades i amb el seu traçat. En aquest suport
digital, s‘hi troben també tots els condicionants relacionats o emprats al llarg de
l‘elaboració del projecte, com els punts d‘aigua, sensibles, crítics, zones de
protecció, límit de les conques, etc.
Les fitxes inclouen una imatge del traçat de la via sobre una base topogràfica,
el traçat de la via es mostra amb la seva simbologia final proposada, seguint els
criteris de definició establerts en el Pla INFOCAT.

7.3.2. Identificació i localització de la via
Totes les vies tenen un nom genèric, que es basa en la zona a la qual
s‘inclouen, principal municipi per al qual discorren i un número per evitar el
mateix resultat, ja que el municipi i la zona no són suficients per diferenciar les
diferents vies, també tenen assignats diversos codis, aquests codis són les
referències cartogràfiques segons la COE, a la qual s‘hi inclou en número de
full i quadrícula principal a la qual es troba la via, i posteriorment el codi de la
malla quilomètrica d‘inici i fi. També s‘inclouen les coordenades UTM, segons el
sistema de coordenades ETRS 1989, tant del punt inicial com del final, per tal
de donar més opcions de referenciació i poder donar més facilitat a tots aquells
organismes que no disposen de la cartografia COE.
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Taula 39. Codi usat per descriure el municipi sobre el qual es troba ubicada la via.

Codificació dels municipis
Municipi

Codificació

Àger

AG

Algerri

AL

Camarasa

CM

Ivars de Noguera

IV

Les Avellanes i Santa Linya

AV

Os de Balaguer

OS

Font: Elaboració pròpia.

La identificació i localització de la via inclou:


Municipi on s‘inicia i finalitza la via.



Coordenades UTM del punt inicial i final de la via, segons el sistema de
coordenades ETRS 1989 Zona 31 N.



Coordenades geogràfiques COE, amb el número de full i quadrant on es
localitza la via, així com la codificació de la malla quilomètrica i cinc
quilomètrica inicial i final.



Codificació actual en el cas que tingui un codi segons la xarxa de
carreteres o nom comú de la via en qüestió.



Mapa topogràfic, es tracta d‘un mapa per tal d‘identificar la via de forma
visual, així com també pot incloure la diferent informació representativa i
gràfica dels punts crítics, sensibles o d‘aigua, que es troben al llarg de la
via i la seva distribució.

Exemple de la codificació d’una via:
Via ubicada en el terme municipal d‘Àger, en la zona 1 i la qual és la primera
via d‘aquest municipi.
AG-Z1-1
El primer apartat correspon l‘abreviatura del municipi, el segon a la subzona
d‘estudi i el tercer nombre correspon a la numeració o l‘ordre de la via.
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7.3.3. Descripció i característiques de la via
En la descripció i característiques de la via, s‘inclouen les principals dades
estructurals i de classificació d‘aquesta, com són:


Longitud, els metres que té la via proposada per a la seva corresponent
actuació.



Categorial inicial, la categoria actual d‘aquesta via segons la COE i el
Pla INFOCAT. Esmentada en l’apartat 6.2.1 – Estat de la xarxa bàsica
viària per a l’extinció d’incendis.



Categoria final, la categoria esperada al final de l‘actuació proposada,
que ha estat classificada de la mateixa manera que en la categoria
inicial, és a dir segons els paràmetres definits en el Pla INFOCAT, que
es troben descrits en l’apartat 6.2.1 – Estat de la xarxa bàsica viària per
a l’extinció d’incendis.



Millores obtingudes amb l’actuació proposada, recull el seguit de
guanys que obtindrem amb aquesta acció, i la classifica segons la seva
importància.
Aquests guanys poden ser de major a menor importància:
o Accés a punts sensibles.
o Accés a punts d‘aigua, especialment per als mitjans terrestres.
o Accés a punts crítics, en especial a l‘accés a les principals
conques i massa forestal.
o Millora logística, en la creació de rutes circulars o connectades
amb altres vies en els seus extrems. O en la creació de punts de
gir i sobre-amples per tal de poder realitzar canvis de sentit o
permetre el creuament dels diferents vehicles d‘emergències
respectivament.
Cal destacar, que el fet de posar en primer lloc i com a tal el més
important, l‘accés a punts sensibles, és deu a què el principi de cada
actuació del servei d‘extinció d‘incendis i salvaments, són les persones i
els béns, com ja s‘ha esmentat anteriorment en l’apartat 7.2 Criteris i
condicionants, Criteris per a l’establiment de la xarxa, Accés a punts
sensibles.

165

Millora de la xarxa viària de camins, en la comarca de la Noguera (Lleida, Catalunya)

Així com també, s‘indica amb el nombre de punts sobre els quals donarà suport
aquesta via. És a dir, s‘indica el nombre de punts crítics, punts sensibles i punts
d‘aigua, als quals donarà accés aquesta proposta.
Cal destacar, que en els punts d‘aigua, s‘han comptabilitzat noves basses i/o
piscines, que no estaven incloses en la Cartografia Operativa d‘Emergències,
per aquest motiu aquests punts d‘aigua tenen també assignades diverses
propostes per a la millora del seu ús i gestió, que són la notificació de la
localització del punt d‘aigua i prèvia classificació per a una posterior revisió per
part de l‘autoritat competent, per tal d‘incloure en la COE o de desestimar
aquests punts.
La cartografia emprada en la classificació dels punts crítics i punts sensibles, es
troba en el Pla INFOCAT, i en l’apartat 6 – Anàlisi de la situació d‘aquest
projecte.


Acció de millora, indica quina és la mesura proposada per tal d‘obtenir
la categoria o l‘objectiu proposat.
Aquestes accions poden ser:
o Creació d‘un nou camí, es tracta d‘obrir una nova via en el territori
per tal de poder satisfer l‘objectiu proposat. Tot i que finalment,
s‘ha desestimat la creació de noves pistes destinades a l‘ús
exclusiu de prevenció d‘incendis forestals, donat que l‘àrea ja
compta amb una àmplia xarxa viària de camins, i s‘ha optat per
millorar aquesta xarxa i així reduir l‘impacte causat sobre el
territori.
o Manteniment o conversió d‘una via actual, la qual s‘ha deteriorat i
necessita una repassada o d‘una actuació puntual o de la
conversió d‘una via de categoria inferior a una d‘una categoria
superior, segons la classificació i codificació recollida en el Pla
INFOCAT.
o Inclusió en la COE, ja sigui una via de nova construcció,
conversió d‘una via actual o sobre una via ja existent que
actualment no es troba inclosa en la Cartografia Operativa
d‘Emergències. En aquest cas, la mesura adoptada seria
notificar-ho a la persona responsable, per tal de garantir-ne
l‘adscripció.
Cal destacar, que la proposta de la Inclusió en la COE de les vies
no codificades actualment pels Bombers de la Generalitat,
compren la majoria de les vies actuals inventariares, per aquest
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motiu, es considera oportú proposar per a la notificació als
bombers de totes les vies inventariades en aquest projecte.
També es contempla, el nombre de sobre-amples[4] necessaris en
un camí secundari, segons el Pla INFOCAT. Aquests s‘esmenten i
s‘enumeren en la en la descripció de les propostes de millora,
essent 7 sobre-amples al llarg d‘un kilòmetre, és a dir, un sobre
ample cada 150 metres.
D‘aquesta manera, es pretén evitar els culs de sac i les vies
unidireccionals, alhora que dóna un major suport de resposta als
serveis d‘emergències, per tal de facilitar la logística, ja que en
aquest cas moltes vies poden considerar-se de doble sentit.
També cal destacar, que la construcció de sobre-amples i de
punts de gir, no encareix en gran mesura les obres a realitzar.


Altres beneficis, s‘entén per altres beneficis el nombre de conques a
les quals donarà accés aquesta via proposada i l‘ordre prioritari
d‘aquestes conques, segons la forma de classificació de les conques
anteriorment mencionada en l‘apartat 7.2 Criteris i condicionants, Criteris
per a l’establiment de la xarxa, Accés a punts crítics.

Estimació del cost
L‘estimació del cost, s‘ha elaborat a partir de les tarifes de l‘empresa TRAGSA
de l‘any 2016.
El pressupost s‘ha elaborat segons els metres de via a millorar, aquests s‘han
diferenciat segons el tipus d‘actuació que és proposa en la via definida.
En el present projecte, es contempla 3 tipus de propostes:


Transformació de No BRP a Camí Terciari: Amb un cost de 2.190 €/km,
és a dir 2,19 €/metre.
Aquesta mesura, contempla l‘eliminació de material vegetal, en les vores
del camí i el propí camí, així com un reforçament del ferm.



[4]

Transformació de Camí Terciari a Camí Secundari: Amb un cost de
327,6 €/km, és a dir 0,33 €/metre.

Nota: Els sobre-amples són els petits trams on es poden creuar dos camions però no es
pot canviar el sentit de circulació. Poden considerar-se també sobre-amples aquelles
zones planes (camps de conreu) al costat del camí i que un camió podria aprofitar en cas
d‘emergència.
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Aquesta mesura, contempla la creació de 7 sobre amples al llarg d‘un
kilòmetre de via, de dimensions 30 m x 3 m, per tal de permetre el pas
creuat de vehicles.


Transformació de No BRP a Camí Secundari: Amb un cost de 2.518
€/km, és a dir 2,52 €/metre.
Aquesta mesura, contempla la creació de 7 sobre amples al llarg d‘un
kilòmetre de via, de dimensions 30 m x 3 m, per tal de permetre el pas
creuat de vehicles. I la millora de l‘estat general de la via, on s‘aplicarà
l‘eliminació de material vegetal, en les vores del camí i el propí camí, així
com un reforçament del ferm.

El pressupost complet, i les fitxes dels camins segons el seu cost es troben en
l‘apartat Annex 3 – Inventari de les actuacions proposades i Annex 4 –
Pressupost.

Observacions
En la fitxa, es mostren les dades més importants de la via segons la seva
tipologia.
Aquestes dades, inclouen:


Dades de la via:
o Generals: En quant al codi, nom, municipi subzona, etc.
o Coordenades: En format UTM i COE.



Dades tècniques de la via:
o En quant a longitud, categoria inicial i final, mesura proposada,
prioritat i actuacions relacionades.



Cost de l‘actuació:
o Cost estimat de l‘actuació, segons el pressupost elaborat en
l’Annex 4 – Pressupost.



Imatge:
o La fitxa inclou una imatge general del traçat, sobre una base
topogràfica de l‘ICC.
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7.4.

Anàlisis i classificació de les actuacions proposades

7.4.1. Proposta d’actuacions global en l’àrea d’estudi
Aquest projecte, proposa 31 actuacions sobre l‘àrea d‘estudi definida
prèviament.
Aquestes actuacions busquen millorar i facilitar l‘accés a les zones de major
risc dins l‘àrea d‘estudi i que es considera que actual aquest accés és
insuficient o inexistent, per aquest motiu, s‘ha dividit els guanys que aporta
cada proposta segons el nombre de punts crítics, punts d‘aigua, punts
sensibles i rutes circulars o nexes d‘unió, als quals donarà accés.
En total és preveu la millora de 52.846 metres, que corresponen a 31 vies
diferents, aquestes vies és troben disperses per tot el territori, tot i que en
alguns punts concrets, s‘hi troba la millora de diverses vies, ja que hi ha alguna
zona amb fortes mancances de vials actualment.
Cal destacar que 3 propostes deriven directament de la carretera C-12 (la
carretera més important de la zona i de la qual se‘n ramifica la xarxa de camins
actual), tot i que 8 actuacions més i tenen força proximitat.
També cal destacar, que la major part d‘actuacions és concentren en la
subzona d‘estudi 1, sobre el vessant Est i límit Sud-est concretament, sobre els
quals hi ha la proposta d‘11 actuacions, ja que és una zona on la xarxa viària
actual presenta una gran mancança de vials existents i on la majoria estan
codificats com a No BRP, fet que motiva les 11 propostes elaborades.
Per contra, la resta de propostes, es troben repartides per l‘Oest de l‘àrea
d‘estudi global, on es troben 8 propostes, destinades principalment a la millora
logística de la xarxa de camins actual, sobre la qual és pretén donar suport a
més territori, crear rutes circulars i millorar l‘accés actual.
De les 31 propostes elaborades en aquest projecte, la seva finalitat es la millora
i conversió, a una xarxa de camins futura òptima per a donar suport a tota
aquesta àrea, per la qual cosa 12 de les 31 propostes, acabaran convertint-se
en camins secundaris i 19 passaran a ser camins terciaris, segons la
codificació emprada al llarg del projecte, la qual estableix el Pla INFOCAT.
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Mapa 46. Vies proposades segons la subzona d'estudi a la qual es troben i amb la
simbologia d'acord al Pla INFOCAT.

Font: Elaboració pròpia a partir d'informació recollida a camp, la proposta de millora
elaborada i base topogràfica de l'ICC.

170

Millora de la xarxa viària de camins, en la comarca de la Noguera (Lleida, Catalunya)

Mapa 47. Vies proposades segons municipi al qual pertanyen i amb la simbologia
d'acord al Pla INFOCAT.

Font: Elaboració pròpia a partir d'informació recollida a camp, la proposta de millora
elaborada i base topogràfica de l'ICC.

7.4.2. Proposta d’actuacions segons el tipus de guany
Cada via proposada, es fonamenta amb els criteris esmentats al llarg del
projecte, i per tant, cadascuna d‘aquestes vies proposades aportarà una millora
en la prevenció i extinció d‘incendis. Aquestes millores, es tradueixen en l‘accés
als diferents punts marcats al llarg de l‘àrea d‘estudi, aquests punts són, punts
sensibles, punts d‘aigua, punts crítics, tot i que també es té en compte la xarxa
viària actual, per tal de facilitar rutes circulars, per tal de millorar la logística en
el moment del servei de prevenció i extinció d‘incendis, per tant, es busca evitar
colls de botella i la unidireccionalitat dels diferents camins.
Segons la Llei de Protecció Civil de Catalunya (Llei 4/1997, de 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya), i com així se‘n fa referència al Pla INFOCAT,
s‘indica que davant d‘un servei dels cossos de seguretat (Bombers), la seva
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prioritat en l‘actuació són les persones i els béns, per aquest motiu els punts
sensibles i els punts d‘aigua, tenen una major prioritat respectivament.
Per tant, l‘escala de l‘ordre prioritari dels condicionants, és:
Taula 40. Ordre de prioritat dels condicionants inventariats.

Prioritat

Condicionat

1

Punts sensibles

2

Punts d’aigua

3

Punts crítics

4

Millora logística
i ruta circular

Criteris i definició
Segons Llei de protecció civil i Pla INFOCAT, sobre la
prioritat en persones i béns.
Descrit en l’apartat 6.3 – Punts sensibles en la zona del
treball i Annex 2 – Anàlisi de la situació
Segons Llei de protecció civil i Pla INFOCAT, sobre la
prioritat en persones i béns.
Descrit en l’apartat 6.2.2 – Estat de la xarxa bàsica de
punts d’aigua i Annex 2– Anàlisi de la situació
Millora sobre el medi natural i la massa forestal, donant
prevenció i accés als llocs més vulnerables i amb major
potencialitat davant d‘un incendi forestal.
Descrit en l’apartat 6.4 – Punts crítics a la zona del treball
i Annex 2– Anàlisi de la situació
Evita colls de botella i canvis de sentit.
Aporta seguretat i eficiència en les tasques dels Bombers.

Font: Elaboració pròpia a partir de la Llei de Protecció Civil de Catalunya.

De les 31 actuacions proposades, 27 tenen més d‘un guany, és a dir el 87% de
les actuacions proposades aportaran més d‘un benefici, sobre la zona, en
matèria de prevenció i extinció d‘incendis.
Cal destacar, que en una proposta concreta s‘obté un accés directe a 5 punts
sensibles i que a més aporta una unió entre la carretera C-12 a l‘altura del port
d‘Àger i el municipi d‘Àger.
També destacar, que altres 6 propostes aporten 4 guanys o més d‘accés a
punts d‘especial importància sobre una mateixa via proposada. Aquest fet,
motiva la prioritat de millora d‘aquestes vies proposades.
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Taula 41. Nombre de guanys, d'accés a punts sensibles, punts crítics, punts d'aigua o
millora logística, en el global de la proposta.

Guanys que aporta la mesura

Número de propostes

1

4

2

16

3

4

4

4

5

2

6

1
31

Font: Elaboració pròpia, a partir de les vies proposades per a la millora.

Gràfic 27. Repartició dels guanys que aporta cada proposta de millora.

Número de propostes, segons el nombre de
guanys que aporta cadasquna
18
Nombre de propostes

16
16

14
12

Número de
propostes

10

8
6
4

2

4

4

4

0
1

2

3
4
Nombre de guanys

2

1

5

6

Font: Elaboració pròpia a partir de les vies proposades per a la millora.
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Taula 42. Distribució dels guanys segons els condicionants als quals aportaran una
millora.

Accés

Guany 1

Guany 2

Guany 3

Guany 4

Guany 5

Punt Sensible

17

4

2

1

1

Punt d’Aigua

7

3

2

1

Punt Crític

4

8

5

2

Ruta circular o
unió entre vies

3

12

2

3

Guany 6

2

1

Font: Elaboració pròpia a partir de les vies proposades per a la millora.

Gràfic 28. Distribució dels condicionats segons la prioritat de guanys que aporten les
mesures proposades.

Distribució dels guanys totals, segons la seva
prioritat
35
N
ú 30
m
. 25
RC

20

g
u 15
a
n 10
y
s
5

PC

PA
PS

0
Guany 1 Guany 2 Guany 3 Guany 4 Guany 5 Guany 6
Font: Elaboració pròpia a partir de les vies proposades per a la millora.

En el primer guany que aporten les vies proposades, es troba majoritàriament
l‗accés a algun punt sensible. En aquest primer guany, la distribució és del 55%
i pertany a la facilitat d‘accés sobre punts sensibles, el 22% a l‘accés sobre
punts d‘aigua, el 13% sobre punts crítics i el 10% restant a una millora logística
de la via. En aquest cas, les millores que situen la logística en el 1r guany, és
deu a què és una mesura de gran importància i necessària sobre el territori, en
un dels 3 casos, aquesta raó és deu a què a la meitat d‘un camí secundari
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aquest passa a tipologia terciària i posteriorment torna a secundari, per aquest
motiu aquesta proposta dóna una gran millora logística.
En el segon guany, destaca sobretot la millora logística i la creació de rutes
circulars, aquest fet és deu a què majoritàriament les vies proposades aporten
dos guanys, el primer és principalment l‘accés directe als punts d‘aigua i punts
sensibles, i el segon la millora logística que aporta aquesta via.
Cal destacar, que en el segon guany, el segon beneficiari és l‘accés als punts
sensibles, en aquests casos significa que aquella via en concret dóna accés a
més punts sensibles (tants com es trobi indicat en l‘ordre de guanys), ja que en
un cas concret l‘accés directe a punts sensibles se situa fins al 5è guany.
Els punts crítics, que són els representants directes de la protecció sobre la
massa forestal i el medi natural, prenen especial atenció a partir del segon
guany, ocupant el 30% del segon guany, el 46% del tercer guany i el 29% del
quart guany. En el total de les vies proposades, es dóna accés a 19 punts
crítics, al llarg de l‘àrea d‘estudi.
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Gràfic 29. Representació de l'ordre de prioritat dels guanys en les propostes de millora.

Font: Elaboració pròpia a partir de les vies proposades per a la millora.

7.4.3. Proposta d’actuacions segons categoria d’inici i tipus d’acció
El tipus d‘acció en les 31 vies proposades per a millora, és la conversió en totes
elles, és a dir l‘augment del tipus de via segons la definició dels paràmetres
estructurals de la via descrits en el Pla INFOCAT.
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Taula 43. Distribució de les propostes en funció del tipus de mesura proposada.

Transformació

Número de
propostes

Número de la via

De

A

No BRP

Terciària

19

No BRP

Secundària

4

2/3/4/5/7/9/10/
11/12/13/16/18/19/
20/21/25/26/30/31
6/17/23/24

No BRP + Terciària

Secundària

1

8

Terciària

Secundària

7

1/14/15/22/27/28/29

Font: Elaboració pròpia a partir de les vies proposades per a la millora.

En total 20 camins que actualment són No BRP, passarien a ser camins de
tipus secundari o terciari, és a dir 20 camins que fins ara no eren aptes per la
circulació dels BRP, ara sí, d‘aquesta forma s‘obtindria un millor accés a la
zona per part dels vehicles específics en la lluita contra incendis, fent més
eficient la seva tasca, amb un menor cost de temps i major seguretat.
També es proposa que 7 camins que actualment són de tipologia terciària i sol
podrien ser usats en una sola direcció passin a ser de tipus secundari, per la
qual cosa, aquell camí tindria una millora logística important, ja que no limitaria
la unidireccionalitat d‘aquell camí durant l‘emergència i permetria el pas creuat
dels vehicles del cos de bombers, per la qual cosa aportaria una millora
logística quant a simplificació de rutes, disminució de temps d‘accés i major
seguretat en les operacions.

Taula 44. Distribució dels metres segons el tipus de millora en cada via proposada.

Transformació
De

A

Metres que
representa

Metres
mitjos
per camí

% respecte
el total dels Número de la via
metres

No BRP

Terciària

33.330

1.754

63

No BRP
No BRP +
Terciària

Secundària

6.901

1.725

13

2/3/4/5/7/9/10/
11/12/13/16/18/19/
20/21/25/26/30/31
6/17/23/24

Secundària

1.684

1.684

3

8

Terciària

Secundària

10.931

1.562

21

1/14/15/22/27/28/2
9

52.846

1.705

100

Font: Elaboració pròpia a partir de les vies proposades per a la millora.
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El major nombre de metres sobre els quals s‘ha proposat actuar, corresponen
als camins actualment No BRP que passaran a ser camins Terciaris, els quals
sumen un total de 33,3 kilòmetres de camins a tractar, repartits entre 19 vies.
Aquest tipus de camins representa el 63% del total de camins proposats.
Cal destacar, que la suma dels camins actualment No BRP, que s‘ha proposat
fer transitables per a aquest tipus de vehicle, representen el 79% del total de
les propostes recollides en aquest projecte. Alhora aquests camins representen
41.915 metres, que seran útils per al servei d‘extinció d‘incendis i salvament,
per a donar una major resposta davant les possibles incidències en la zona
d‘estudi.
Tanmateix, en aproximadament 11 kilòmetres es millorarà l‘estat de la via
actual, per tal d‘actuar com una via de tipologia superior segons els criteris
descrits en aquest projecte i en el Pla INFOCAT (és a dir la conversió de vies
actualment terciàries a secundàries), aquest fet millorarà l‘accés actual per
aquestes vies, podent-se usar en les dues direccions duran una emergència i
garantint així un millor accés amb un menor temps i amb major seguretat.

Resum de la proposta segons categoria final
En definitiva, aquest projecte preveu guanyar 19.516 metres de camins
secundaris, repartits entre 12 camins diferents.
Així com, 33.330 metres, repartits entre 19 camins, a nous camins terciaris
i que actualment no eren viables per a la circulació de BRP.
Fer viables, 23 camins actualment No BRP i que representen 40.231 metres,
per a la circulació dels BRP dins l‘àrea d‘estudi.
7.4.4. Proposta d’actuacions per municipis
Segons nombre de vies proposades
De les 31 vies proposades en aquest projecte, 27 d‘elles s‘inicien i acaben en el
mateix municipi, representant el 87% del total de les vies proposades, m‘entres
que en 4 d‘aquestes propostes el municipi d‘inici i fi, és diferent i representen el
13% del total de les mesures proposades. Aquest fet, beneficiarà l‘elaboració
de les corresponents propostes, ja que en la majoria dels casos un sol
ajuntament serà el titular d‘aquella via, i aquest motiu motivarà la seva
realització.
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Les mesures proposades, es troben distribuïdes de la següent manera entre els
municipis:
Taula 45. Nombre d'actuacions proposades segons municipi en el qual es troben
ubicades.

Nombre
d'actuacions

Municipi
Àger

17

Algerri

0

Camarasa

3

Ivars de Noguera

1

Les Avellanes i Santa Linya

10

Os de Balaguer

4

Font: Elaboració pròpia a partir de les vies proposades per a la millora.

Gràfic 30. Distribució de les mesures proposades entre els diferents municipis que
conformen el projecte.

Nombre d'actuacions proposades, entre els
diferents municipis dins l'àrea d'estudi
11%

Àger
Algerri
Camarasa
48%

29%

Ivars de Noguera
Les Avellanes i Santa
Linya
Os de Balaguer

3%

9% 0%
Font: Elaboració pròpia a partir de les vies proposades per a la millora.

Pràcticament la meitat de les actuacions s‘ubiquen en el municipi d‘Àger,
aquest fet és degut a què a causa de la seva gran extensió en el territori, i la
gran quantitat de punts crítics, punts d‘aigua i punts sensibles, fa que la xarxa
viària de camins, hagi de ser l‘òptima per tal de donar suport a tota aquesta
zona. Aquestes actuacions es concentren principalment en la subzona 1, tot i
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que de forma molt distribuïda entre aquesta subzona. Cal destacar que
principalment es concentren en les proximitats de la carretera C-12 i en el
vessant Est.
El segon municipi amb més actuacions proposades dins els seus límits és Les
Avellanes i Santa Linya, aquestes actuacions es troben agrupades en dos
sectors principalment un d‘ells és en el vessant Est, juntament amb les
actuacions proposades sobre el municipi d‘Àger i Camarasa, aquesta zona es
troba entre el Serrat de la Palomera i Serra Grossa, on s‘hi trobava l‘antic
municipi del Montclús, ja que en aquesta zona s‘hi troba 2 punts d‘aigua, 10
punts sensibles i 3 punts crítics, motius pel qual s‘hi concentren les propostes
d‘actuació, cal destacar que els punts sensibles són principalment els túnels i la
via del tren, monuments i punts turístics com ermites i antigues ruïnes del poble
de Montclús i Sant Jaume de Cas, també destaca el punt repetidor de la xarxa
RESCAT. L‘altre grup es troba en el límit Sud de la subzona 1 i a l‘Est del
municipi de Santa Linya, entre els quals s‘hi troba 5 punts sensibles i 5 punts
crítics, cal destacar que aquests punts sensibles són infraestructures públiques
com els túnels i la via del tren, un punt repetidor de telefonia i una cova.
En el cas del municipi d‘Os de Balaguer, tot i ser un dels més extensos de
l‘àrea d‘estudi, no té massa propostes sobre la seva xarxa viària, aquest fet és
degut al fet que en el principal massís (Serra de la guineu, Serra de Sant
miquel i Serra d‘Os), ja hi ha una xarxa viària actual suficient, que envolta
completament aquestes tres serres, de forma circular i amb camins qualificats
com a terciaris mínimament. Per aquest motiu no fa falta una gran inversió en
aquesta zona actualment. Tot i que cal destacar que les mesures proposades
en aquest municipi, són principalment per la unió d‘altres vies principals de
major importància per tal de millorar la logística, com en el cas del camí de
Sant Salvador a la Cabana de Nadal, que uneix el vessant Oest amb els
principals camins de la Serra de Sant miquel i la Serra de la Guineu, el qual
aporta una gran millora logística, també en el cas del camí que uneix Alberola
amb Tragó de Noguera, que aporta una major facilitat d‘accés a l‘àrea de Tragó
de Noguera, en la qual s‘hi troben múltiples punts crítics i sensibles d‘especial
importància. Al Nord-oest de la subzona 3, si troba l‘altra important proposta en
el municipi d‘Os de Balaguer, que donarà proximitat i facilitat d‘accés a 3 punts
crítics de certa importància.
Cal destacar, que en municipi de Camarasa, tot i ser un dels menor en quan a
superfície aportada sobre l‘àrea d‘estudi, té 3 mesures proposades, aquest fet
es deu a què és una zona conflictiva a causa del gran nombre de punts crítics i
sensibles que es troben en el vessant Est, en ella conflueixen els municipis
d‘Àger i Les Avellanes i Santa Linya, les mesures proposades en aquesta àrea
donaran proximitat i facilitat d‘accés a 2 punts sensibles i 1 punt crític, alhora
que facilitaran dues rutes circulars.
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Segons metres de vies proposades
Pel que fa als metres en vies proposades en cada municipi, els valors varien
respecte de la quantitat de propostes segons municipi, donat que el municipi
amb major nombre de metres viaris proposats és Les Avellanes i Santa Linya,
amb quasi el 40% dels metres totals viaris proposats, seguit del municipi d‘Àger
amb el 32% i Os de Balaguer amb el 22%, aquests valors tenen una relació
directa amb la superfície que ocupa cada municipi en l‘àrea d‘estudi, tot i que
en el cas d‘Os de Balaguer, que té 4 vials proposats, respecte dels 17 d‘Àger,
sumen pràcticament el mateix que els d‘Àger, per tant, Os de Balaguer té la
mitjana de metres per camí més elevada de l‘àrea d‘estudi.
Cal destacar que el municipi d‘Os de Balaguer, té les dues propostes de
camins amb major nombre de metres per via (4.053 metres i 3.931 metres,
respectivament).
En el cas del municipi d‘Algerri, no es contempla cap actuació proposada,
donat que es troba situat més al Sud de l‘àrea d‘estudi, on predominen els
cultius de secà i el matollar i amb una bona xarxa viària de camins actual
suficient, sobre la qual no cal implementar nous camins.
En el cas de Les Avellanes es troba 4 camins proposats amb una longitud
d‘entre 3 i 3,6 km per camí proposat. Per contra, Àger que és el municipi amb
un major nombre d‘actuacions proposades (17), té la majoria de les propostes
entre els 48 metres i els 1.300 metres, pel qual en aquest municipi es troben els
camins amb menors longituds proposades.

Taula 46. Distribució dels metres a millorar entre els diferents municipis que és troben
dins l'àrea d'estudi.

Municipi

Metres

Àger

16.781

Algerri
Camarasa
Ivars de Noguera

0
3.568
533

Les Avellanes i Santa Linya

20.279

Os de Balaguer

11.684

Metres totals

52.846

Font: Elaboració pròpia a partir de les vies proposades per a la millora.
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Gràfic 31. Distribució dels metres proposats per a millora entre els diferents municipis
que conformen l'àrea d'estudi.

Representació en percentatge dels metres que
recauen en els diferents municipis
Àger
22%

Algerri
32%
Camarasa
Ivars de Noguera
7%

0%

38%

Les Avellanes i Santa
Linya
Os de Balaguer

1%

Font: Elaboració pròpia a partir de les vies proposades per a la millora.

Gràfic 32. Metres de via segons municipi on és situen les vies proposades per a la
millora.

Metres de vies segons municipi
25.000
20.279
20.000
m
e 15.000
t
r
10.000
e
s
5.000

16.781
11.684
metres
lineals
3.568
0

0
Àger
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Algerri Camarasa Ivars de
Les
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Noguera Avellanes Balaguer
i Santa
Linya

Font: Elaboració pròpia a partir de les vies proposades per a la millora.
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7.4.5. Proposta d’actuacions segons la subzona a la qual es troben
Taula 47. Recull de les propostes viàries segons la subzona a la qual es troben ubicades.

Millora d’accés

Subzona
d’estudi

Nombre
de
propostes

Metres

1

21

2

Tipus de via nova

PS

PA

PC

RC

Secundària

Terciària

33.506

20

4

11

16

7

14

2

3.060

1

-

-

2

1

1

3

6

11.694

3

3

7

4

3

3

4

2

4.586

1

-

1

1

1

1

Font: Elaboració pròpia a partir de les vies proposades per a la millora.

La subzona en la qual s‘han proposat més mesures viàries, és la subzona 1,
donat que en aquesta subzona, la xarxa de camins actuals era bastant
deficient, amb un gran nombre de camins amb mal estat i de tipologia No BRP,
i per aquest motiu principalment s‘ha reforçat la xarxa de camins. Aquestes
actuacions en la subzona, se centren principalment al centre-est del límit de la
subzona 1, al vessant del Noguera Pallaresa, en aquesta zona s‘hi acumula 2
punts d‘aigua, 10 punts sensibles i 3 punts crítics. Per tant, les mesures
proposades, milloraran l‘accés a aquests punts. L‘altra zona d‘especial atenció
en la subzona 1, es troba en el límit Sud-est de l‘àrea d‘estudi, a la dreta del
poble de Sant Linya, en el qual es troben 6 punts crítics i 4 punts sensibles, als
quals es proposa millorar l‘accés.
Per contra, la resta de subzones de l‘estudi tenen una xarxa de camins actual
suficient, tot i que en alguns casos es plantegen certes actuacions per
potenciar-la, millorar-la i eliminar algunes mancances concretes.
Destaca per tant, la subzona 3, en la qual es proposa 3 actuacions, que
representen quasi 12 kilòmetres, de millora de la xarxa actual. En aquesta
subzona, les mesures es concentren principalment sobre el límit Sud de la
subzona, el qual preveu convertir una via actual codificada com a No BRP a
terciària, per tal de facilitar i millorar l‘accés a l‘àrea de Tragó de Noguera,
sobre la qual s‘hi troben diversos punts de certa importància (1 punt d‘aigua, 5
punts sensibles i 4 punts crítics), la segona zona important a modificar es troba
a Blancafort, on es proposa l‘actuació sobre dues vies per tal de donar suport a
4 punts crítics principalment, i l‘altra zona d‘actuació se situa en el triangle que
formen els pobles de Vilamajor, Tartareu i Els Masos de Millà, sobre el qual es
proposa principalment la unió de 3 vies d‘alta importància en la zona, per tal de
cobrir major territori, proporcionar accessos més ràpids i circulars, alhora que
es millora l‘accés a 4 punts d‘aigua i 2 punts sensibles.
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Les actuacions proposades en les altres dues subzones restants (la 2 i la 4),
tenen recollides dues propostes de millora cadascuna, principalment
destinades a la millora logística, per tal d‘unir diverses vies actuals de gran
importància en el sector, per tal d‘ampliar la zona a la qual es dóna assistència,
rutes circulars a zones d‘alta importància, on es troben diversos punts sensibles
i crítics.

7.4.6. Proposta
d’actuació

d’actuacions

relacionades

segons

prioritat

En les propostes, es troba diferents vies amb una mateixa prioritat, en aquests
casos, es recomana una actuació simultània de les vies proposades, ja que hi
tenen una relació directa.
Aquests casos, corresponen a:
Taula 48. Actuacions relacionades, segons la seva prioritat.

Prioritat

Nombre d’actuacions
Nom de les actuacions relacionades
relacionades

2

3

T-AG-6, T-AG-9, T-CM-1

3

3

T-AV-4, T-AV-5, T-AV-6

5

3

S-AG-5, S-AG-6, T-AG-4

7

3

T-AV-1, S-AV-1, S-AV-2

8

2

T-AV-2, T-AV-3

9

2

T-AG-3, T-AG-5

12

5

T-AG-1, T-AG-2, T-AG-8, S-AG-3, S-AG-4

13

2

S-OS-1, T-OS-1

Font: Elaboració pròpia.

Per aquest motiu, es dóna les valoracions conjuntes, quant al pressupost total
de les diferents actuacions relacionades i el cost total de les actuacions
conjuntes, per tal de facilitar la seva comprensió.
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Taula 49. Longitud i cost totals de les actuacions relacionades segons la seva prioritat.

3

Longitud total de
les actuacions
relacionades (m)
5.398

Cost total de les
actuacions
relacionades (€)
11.819

3

3

10.129

22.181

5

3

3.327

2.504

7

3

3.130

6.517

8

2

3.915

8.573

9

2

1.169

2.560

12

5

2.465

3.933

13

2

4.436

10.212

Prioritat

Nombre d’actuacions
relacionades

2

Font: Elaboració pròpia.

També, s‘enumera les diferents actuacions relacionades a cada conjunt de
propostes.
Taula 50. Descripció de les mesures proposades, en les diferents actuacions
relacionades segons la seva prioritat.

2

Nombre
d’actuacions
relacionades
3

3

3

5

3

7

3

8

2

9

2

12

5

13

2

Prioritat

Actuacions proposades
3 actuacions de No BRP a Camí terciari
3 actuacions de No BRP a Camí terciari
1 actuació de No BRP a Camí terciari
2 actuacions de Camí terciari a Camí secundari
1 actuació de No BRP a Camí terciari
1 actuació de No BRP a Camí secundari
1 actuació de Camí terciari a Camí secundari
2 actuacions de No BRP a Camí terciari
2 actuacions de No BRP a Camí terciari
3 actuacions de No BRP a Camí terciari
2 actuacions de Camí terciari a Camí secundari
1 actuació de No BRP a Camí terciari
1 actuació de No BRP a Camí secundari

Font: Elaboració pròpia.

En les fitxes de l‘Annex 6 – Fitxes descriptives de cada via proposada, es troba
també les actuacions relacionades en cada via, així com la seva prioritat.
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7.5.

Conclusions

A forma de conclusió, les principals utilitats d‘aquest projecte i per tant els seus
resultats finals són:


S‘identifiquen mitjançant inventaris reals sobre el terreny i amb l‘ajuda
dels programes SIG, 490 camins sobre l‘àrea d‘estudi, aquests camins
suposen un total de 493.865 metres (gairebé 500 kilòmetres).
Aquest inventari, es proporcionarà i notificarà a bombers per a la seva
revisió, per tal d‘incloure en la COE tots els camins inventariats que no
figuren actualment en ella, així com tots els camins inventariats que
difereixen en la codificació donada en aquest projecte i la seva
cartogràfica actual.



La distribució dels camins inventariats correspon a:
o 28 camins primaris, que representen 36.258 metres.
o 68 camins secundaris, que representen 110.556 metres.
o 199 camins terciaris, que representen 200.637 metres.
o 188 camins No BRP, que representen 119.971 metres.
o Així com també, la carretera C-12, la LV-9042 i la LV-9043.



S‘identifiquen, 54 punts d’aigua en l‘àrea d‘estudi i les seves
proximitats, i se‘ls classifica d‘acord la descripció en el Pla INFOCAT i la
simbologia emprada en la COE.
Dels quals es comunicaran a bombers la revisió de 22 punts d‘aigua en
l‘àrea d‘estudi, aquests punts es troben en la taula de l’Annex 2.3 –
Inventari dels punts d’aigua, marcats com a NO COE i en el mapa 10, de
l’Annex 7 – Mapes.



S‘identifiquen, 160 punts sensibles i es classifiquen en funció de la
seva tipologia, atenent als criteris establers per Protecció Civil, en quant
a la prioritat de les Persones i Béns.



S‘identifiquen, 173 conques segons la xarxa hidrogràfica i el relleu del
terreny, a partir d‘aquestes conques s‘obtenen 52 punts crítics i es
classifiquen segons la seva perillositat, a partir de la vegetació,
orientació i superfície de les conques.

186

Millora de la xarxa viària de camins, en la comarca de la Noguera (Lleida, Catalunya)



Es proposa la millora de 31 vies. Aquestes vies representen un total
de 52.846 metres, amb un cost de 98.188,2 € (Noranta-vuit mil cent
vuitanta-vuit euros amb dos cèntims).
o S‘augmentarà la xarxa de camins secundaris en 19.516 metres,
repartits en 12 vies.
o S‘augmentarà la xarxa de camins terciaris en 33.330 metres,
repartits en 19 vies.
o Es farà transitable, 41.914 metres repartits entre 24 vies (les
actuals No BRP). Aquest valor representa fer transitables el 42%
dels camins No BRP actuals.



Les actuacions proposades suposen un gran benefici per al Servei de
Prevenció Extinció d‘Incendis i Salvament, principalment enfront dels
incendis forestals, on les mesures proposades els aportarà un millor
accés a 25 punts sensibles, 13 punts d’aigua, 19 punts crítics i la
creació de 23 noves rutes circulars. El 87% de les vies proposades
aporten més d‘un guany.



Tanmateix, s‘han classificat les propostes fetes segons l‘ordre prioritari
d‘aquestes mesures proposades, atenent a l‘estat actual, benefici que
aportaria (atenent al nombre de punts als quals donarà accés la mesura i
segons criteris de priorització establerts per Protecció Civil on es
prioritzen les persones i els béns), donant un ordre segons urgència de
les actuacions.



El cost mitjà de les actuacions és d‘1,85 €/metre i de 4,11 €/ha en el
global de l‘àrea d‘estudi.



Les actuacions de transformació tenen un cost de:
o De No BRP a 3a: 2.190 €/km i un cost total de 72.992,29 €.
o De 3a a 2a: 327,6 €/km i un cost total de 3.581,09 €.
o De No BRP a 2a: 2.518 €/km i un cost total de 21.615,52 €.



Es recomana reforçar la zona Nord-oest de l‘àrea d‘estudi, en la zona de
la Serra de la Malta, especialment en el Barranc de la Maçana, ja que en
aquella s‘hi concentren 5 punts crítics i 2 punts sensibles propers. Les
millores en la xarxa viària, es recomana derivar-les des del poble de
Corçà, situat fora l‘àrea d‘estudi, ja que l‘accés des de la carretera
d‘Agulló a Millà, té una morfologia dificultosa que augmenta els costos
de la via així com la definició seu recorregut, fent-la inviable.
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Finalment, es conclou que aquest projecte compleix amb els
objectius proposats al seu inici, i especialment en el cas de
prevenció i extinció d’incendis forestals, on l’aplicació d’aquest
beneficiaria en gran mesura l’acció directa dels bombers sobre la
zona, especialment en matèria d’extinció d’incendis forestals.
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